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MONITORIMI I OFRIMIT TË SHËRBIMEVE PËR KONSUMATORË NGA 

KEDS DHE KESCO 

 

1 Përmbledhje ekzekutive 

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) konform nenit 54 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, ka të 

drejtë ushtrojë mbikëqyrjen në implementimin e akteve, vendimeve dhe udhëzimeve të lëshuara nga 

ZRRE-ja. Në këtë kuptim Bordi i ZRRE-së me datë 05 nëntor 2018, me vendimin VB_117_2018 ka 

themeluar Grupin punues për Monitorimin e ankesave dhe çështjeve tjera që ndërlidhen me fushën 

e mbrojtjes së konsumatorëve. 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 - 

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-i; 

Grupi punues bazuar në të dhënat dhe informatat e pranuara nga KESCO dhe KEDS, ka përgaditur 

këtë raport final ku përshkruhen në mënyrë të detajuar të gjitha proceset që kanë të bëjnë me 

ofrimin e shërbimeve nga KEDS dhe KESCO. 
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2 Monitorimi i kyçjeve/lidhjeve të reja dhe Pëlqimeve Elektroenergjetike  

Në Rregullën për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji, specifikisht në kreun III të kësaj 
rregulle janë të përshkruara qartë të gjithë hapat e procedurës për kyçjet/lidhjet e reja, duke filluar 
nga aplikimi i palëve për kyçje/lidhje të re e deri te kyçja në rrjetin elektrik, respektivisht regjistrimin 
e tij si konsumator.  

RRE gjatë procesit të monitorimit ka kërkuar nga KESCO dhe KEDS që të dorëzojnë raportet e 
kërkesave të lidhjeve të reja dhe pëlqimet elektroenergjetike sipas muajve dhe distrikteve, dhe se 
sipas kërkesës së ZRRE, KESCO dhe KEDS-i kanë dorëzuar raportet e kërkuara. Të dhënat e kërkesave 
të lidhjeve të reja, si dhe regjistrimet e tyre në KESCO sipas distrikteve dhe grupeve të 
konsumatorëve janë të paraqitura më poshtë në formë tabelare dhe përmes grafiqeve. 

Të dhënat e lidhjeve të reja për periudhën janar – dhjetor 2018 janë për grupet tarifore 4, 5, 6, 7, 8, 
(ku bëjnë pjesë konsumatorët familjar dhe konsumatorët komercial të vegjël), ndërsa të dhënat 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 për periudhën janar – dhjetor 2018 

Grupi punues i ZRRE ka analizuar të dhënat e paraqitura nga KESCO dhe KEDS si dhe gjatë 
diskutimeve me anëtarët e stafit të këtyre të licencuarve, ka vërejtur se tanimë është në funksion të 
plotë sistemi i menaxhimit të kërkesave të lidhjeve të reja, i cili sistem është funksional në nivelin 
qendror dhe në nivelet e distrikteve. Ky sistem i menaxhimit të kërkesave të lidhjeve të reja e deri te 
momenti i regjistrimit të konsumatorit, mundëson monitorimin në kohë reale të gjithë procesit të 
lidhjeve të reja. 

Procesi i lidhjeve të reja fillon në Departamentin për Konsumator te Furnizuesi KESCO, ku aplikuesi 
plotëson formularin e aplikimit të lidhjeve të reja dhe ofron të gjitha informata e nevojshme për 
kërkesën e tij për kyçje, ku pastaj ky departament formularin e aplikimit së bashku me informatat 
tjera e përcjell te Operatori i Sistemit të Shpërndarjes – KEDS. Departamenti përkatës për lidhje të 
reja brenda KEDS-it e analizon dhe shqyrton formularin e aplikimit të aplikuesit dhe sipas 
përgjegjësisë del te lokacioni i kërkesës për lidhje të re dhe përpilon raportin mbi vlerësimet e 
kushteve teknike të lidhjes së re, dhe nëse të gjitha të gjitha kushtet teknike plotësohen atëherë 
punëtorët e autorizuar për pranimin e lidhjeve të reja të KEDS montojnë njehsorin elektrik te 
aplikuesi në fjalë ku edhe hartojnë procesverbalin e pranimit të njehsorit elektrik, ku një kopje e  
procesverbalit i dorëzohet aplikuesit. Pas kësaj, departamenti përkatës për lidhje të reja në KEDS, 
dorëzon dokumentet e duhura teknike që kanë të bëjnë me lidhjen e re tek KESCO, për të bërë 
regjistrimin e aplikuesit si konsumator në bazën e shënimeve. 

Gjatë periudhës janar – dhjetor 2018 në KESCO janë regjistruar gjithsej 26,242 kërkesa të rregullta 
për lidhje të re për grupet tarifore 4, 5, 6, 7 dhe 8, ndërsa janë aprovuar 25,587 apo 97.50 % kërkesa 
për lidhje të reja, ndërsa pjesa e mbetur është në proces të regjistrimit. Duhet të ceket se kërkesa për 
lidhje të reja të bartura nga viti paraprak kanë qenë 1,545. 

Nga të dhënat e raportuara nga KESCO për lidhjet e reja për periudhën janar – dhjetor 2018 vërehet 
se 24,114 kërkesa për lidhje të reja janë parashtruar në KESCO, ndërsa në programin e faturimit në 
KESCO janë regjistruar 22,648 konsumator të ri, apo 93.92%, ku pjesa e mbetur është në proces të 
regjistrimit. 

Më poshtë kemi paraqitur të dhënat e kërkesave për lidhje të reja dhe regjistrimet e konsumatorëve 
në programin e faturimit për periudhën janar – dhjetor 2018, sipas muajve dhe sipas niveleve të 
tensionit. 
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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)
Të 

padefinuara 
Gjithsejtë

Kërkesa të rregullta 0 240 7 0 1,396 0 0 0 39 1,682

Regjistrime në CCP 0 258 11 0 1,226 0 0 0 0 1,495

Kërkesa të rregullta 0 231 12 4 1,278 0 0 0 204 1,729

Regjistrime në CCP 0 306 8 1 1,880 0 0 0 0 2,195

Kërkesa të rregullta 0 325 6 1 1,257 0 0 0 30 1,619

Regjistrime në CCP 0 310 5 0 1,049 0 0 0 0 1,364

Kërkesa të rregullta 0 320 9 2 1,560 0 0 0 89 1,980

Regjistrime në CCP 1 292 6 0 1,140 0 0 0 0 1,439

Kërkesa të rregullta 1 396 23 1 2,061 0 0 0 66 2,548

Regjistrime në CCP 1 443 13 2 1,700 0 0 0 0 2,159

Kërkesa të rregullta 1 349 37 0 2,077 0 0 0 99 2,563

Regjistrime në CCP 2 456 21 1 1,776 0 0 0 0 2,256

Kërkesa të rregullta 0 243 4 1 2,501 0 0 0 83 2,832

Regjistrime në CCP 0 364 10 1 2,397 0 0 0 0 2,772

Kërkesa të rregullta 0 178 13 0 1,910 0 0 0 113 2,214

Regjistrime në CCP 0 190 7 1 1,788 0 0 0 0 1,986

Kërkesa të rregullta 0 247 7 1 1,659 0 0 0 67 1,981

Regjistrime në CCP 0 220 14 2 1,726 0 0 0 0 1,962

Kërkesa të rregullta 0 501 11 0 2,181 0 0 0 148 2,841

Regjistrime në CCP 2 481 20 0 2,340 0 0 0 0 2,843

Kërkesa të rregullta 0 315 13 0 1,705 0 0 0 92 2,125

Regjistrime në CCP 0 369 12 1 1,795 0 0 0 0 2,177

Kërkesa të rregullta 1 239 11 0 1,656 0 0 0 221 2,128

Regjistrime në CCP 0 421 17 1 2,500 0 0 0 0 2,939

Kërkesa të rregullta 3 3,584 153 10 21,241 0 0 0 1,251 26,242

Regjistrime në CCP 6 4,110 144 10 21,317 0 0 0 0 25,587

Shtator

Tetor

Nentor

Dhjetor

Gjithsejtë

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Janar

Shkurt

 

Tab. 1. Lidhjet/kyçjet e reja për periudhën janar – dhjetor 2018 

Nga të dhënat e KESCO-s, shihet se nga numri i përgjithshëm i kërkesave për lidhje të reja më së 
shumti kërkesa ka pasur nga konsumatorët shtëpiak (grupi tarifor 5, 6 dhe 7) 21,251 apo 80.98 %, 
pasuar nga kërkesat për lidhje të reja të grupit tarifor komercial 0.4 kV Kategoria II – grupi tarifor 4 që 
kanë qenë 3,587 apo 13.67 %, ndërsa kërkesa për grupit tarifor 8 - Ndriçimi publik kanë qenë 153 apo 
0.58 %. Gjithashtu duhet theksuar se prej numrit të përgjithshëm të kërkesave për lidhje të reja, 
1,251 kërkesa apo 4.77 % kanë qenë të kategorive të padefinuara, e kjo për shkak se aplikuesit për 
lidhje të re në kërkesat e tyre nuk kanë specifikuar kategorinë e konsumatorit dhe këto kërkesa 
regjistrohen te kjo kategori.   

Nga numri i përgjithshëm i regjistrimeve të aplikuesve si konsumatorë në programin e faturimit (ang. 
Customer Care Package - “CCP”), konsumatorë shtëpiak janë 21,327 apo 83.35%, pasuar nga grupi 
tarifor 4 (0.4 kV Kategoria II – komercial) me 4,116 regjistrime apo 16.09%, si dhe grupi tarifor 8 
(ndriçimi publik) me 144 regjistrime apo 0.56%. 

Më poshtë kemi paraqitur në formë të grafikut lidhjet e reja sipas distrikteve për periudhën janar – 
dhjetor 2018. 
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Fig. 1. Lidhjet e reja sipas distrikteve për periudhën janar – dhjetor 2018 

Nga diagrami i mësipërm vërehet se për vitin 2018 nga numri i përgjithshëm i kërkesave për lidhje të 
reja, më së shumti kërkesa janë regjistruar në distriktin e Prishtinës prej 8,373 apo 31.91%, pasuar 
nga distrikti i Ferizajit prej 4,005 apo 15.26%, ndërsa më së paku kërkesa për lidhje të reja janë 
regjistruar në distriktin e Gjakovës prej 2,104 apo 8.02%. Gjithashtu, duhet theksuar se sa i përket 
regjistrimeve të kërkesave në programin e faturimit nga numri i përgjithshëm, më së shumti 
regjistrime ka qenë në distriktin e Prishtinës prej 8,621 apo 33.69%, pasuar nga distrikti i Ferizajit prej 
3,634 apo 14.20%, ndërsa më së paku regjistrime janë evidentuar në distriktin e Gjakovës prej 2,030 
apo 7.93%. 
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Fig. 2. Lidhjet e reja sipas viteve  

Nga diagrami i mësipërm vërehet se gjatë vitit 2018 ka pasur 5.62% më pak kërkesa për lidhje të reja 

se sa në vitin 2017, dhe 3.38% më pak regjistrime të konsumatorëve se sa në vitin 2017. 
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Sipas të dhënave të paraqitura nga KESCO dhe KEDS dhe gjatë diskutimeve me përfaqësuesit e KEDS 
dhe KESCO është theksuar se koha mesatare e kryerjes se lidhjeve të reja, nga inicimi i kërkesës deri 
në përfundimin/regjistrimin e tij në programin e faturimit “CCP” është 19.51 ditë kalendarike. Siç 
është potencuar edhe në fillim të këtij raporti të monitorimit, ZRRE gjatë këtij procesi të monitorimit 
ka marrë edhe lëndë (mostra) të lidhjeve të reja nga vendi i ngjarjes në distriktet e Prishtinës, 
Prizrenit dhe Ferizajt, duke filluar nga kërkesa (formulari) i aplikimit të aplikuesit për lidhje të re, 
inspektimi i punëtorëve të autorizuar të KEDS dhe deri te regjistrimi i aplikuesit për lidhje të re në 
programin e faturimit si konsumator. ZRRE gjatë analizimit të këtyre rasteve (mostrave) të lidhjeve të 
reja të marra nga të tre distriktet, rezulton se koha mesatare e kryerjes së lidhjeve të reja është 19.13 
ditë kalendarike.  

ZRRE gjatë procesit të monitorimit të rasteve të lidhjeve të reja ka analizuar edhe refuzimet e 
kërkesave/aplikacioneve për lidhje të reja të konsumatorëve, si dhe gjatë diskutimeve me 
përfaqësuesit e KEDS dhe KESCO, 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 edhe gjatë këtij monitorimi ka pasur disa raste 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 shkresave zyrtare ka kërkuar nga KEDS dhe KESCO që të respekojnë 
dispozitat e nenit 5, paragrafi 2, nën-paragrafi 2.4, si dhe dispozitat e nenit 5, paragrafi 1, nën-
paragrafi 1.5 të Rregullës për kushtet e përgjithshme të furnzimit me energji, në mënyrë që të mos 
kushtëzohen konsumatoret për lidhje të reja për rastet të cilat figurojnë borxhe në emër të 
konsumatorëve të tjerë. Lidhur me mos inkasimin e borxheve të vjetra, ZRRE e ka udhëzuar KESCO-n 
që për borxhet e pa inkasuara për periudhat e mëherëshme duhet t’i drejtohen gjykatave 
kompetente. 

 

2.2 Pëlqimet Elektroenergjetike për periudhën janar – dhjetor 2018 

Nga të dhënat e prezantuara shihet se gjatë vitit 2018 në KEDS janë parashtruar 1,382 kërkesa 
për Pëlqime Elektroenergjetike (PEE), ndërsa të bartura nga viti 2017 kanë qenë 35. 

Tabela e mëposhtme paraqet numrin e aplikuesve të cilët kanë parashtruar kërkesë në KEDS për 
Pëlqim Elektroenergjetik, sipas muajve dhe distrikteve për periudhën janar – dhjetor 2018.  

Distriktet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Gjithsej 

Prishtina 26 9 18 23 33 28 33 32 31 39 46 41 359

Mitrovica 8 3 6 12 5 10 13 8 7 19 14 10 115

Peja 1 9 8 18 18 16 10 14 16 19 10 13 152

Gjakova 10 5 10 7 9 13 13 19 4 9 10 6 115

Prizreni 12 10 14 16 13 11 14 17 8 15 15 15 160

Ferizaj 18 11 23 39 23 28 17 40 34 42 35 30 340

Gjilani 8 8 9 11 11 24 12 7 8 14 10 19 141

Gjithsej 83 55 88 126 112 130 112 137 108 157 140 134 1,382  

Tab. 2. Pëlqimet Elektroenergjetike për periudhën janar – dhjetor 2018 

Nga tabela e mësipërme vërehet se nga numri i përgjithshëm i kërkesave për Pëlqim lektroenergjetik 
për vitin 2018, më së shumti kërkesa janë regjistruar në distriktin e Prishtinës dhe atë 359 apo 
shprehur në përqindje 25.98%, pasuar nga distrikti i Ferizajit prej 340 apo 24.60%, ndërsa më së paku 
kërkesa ka pasur në distriktin e Mitrovicës dhe të Gjakovës secila prej 115 apo 8.32%. 
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Distriktet
Tër bartura 

nga viti 2017

Kërkesa për 

PEE

2018

Të 

shqyrtuara - 

PEE

Të shqyrtuara - 

Informata

Dërguar 

departamenteve 

tjera

Ferizaj 12 340 285 37

Gjakova 1 115 78 31 6

Gjilani 6 141 118 15 8

Mitrovica 0 115 85 18

Peja 2 152 129 12 8

Prishtina 14 359 291 47 19

Prizreni 0 160 120 28

Gjithsejtë 35 1382 1106 188 88  

Tab. 3. Pëlqimet Elektroenergjetike sipas distrikteve periudhën janar – dhjetor 2018 

Nga tabela e mësipërme vërehet se gjatë vitit 2018 janë regjistruar 1,382 kërkesa për Pëlqim Elektroenergjetike, 
dhe 35 kërkesa janë barutr nga viti 2017, pra në total janë qenë 1,417 kërkesa. Nga të dhënat shihet se nga 
1,417 kërkesa janë përfunduar, respektivisht janë shqyrtuar 1,372 kërkesa, ndërsa në proces të shqyrtimit janë 
45 kërkesa. Gjithashtu vlen të theksohet se nga 1,372 kërkesa të shqyrtuara, 1,106 kërkesave u është lëshuar 
Pëlqimi Elektroenergjetik, 188 kërksave u është lëshuar informata, si dhe 78 kërkesa janë dërguar 
departamenteve tera, pasi që nuk kanë qenë për shqyrtim nga Departamenti i Pëlqimeve Elektroenergjetike. 

Më poshtë është paraqitur diagrami i kërkesave për Pëlqime Elektronenergjetike për periudhën sipas 
viteve 2014 – 2018, dhe nga diagrami shihet qartë se për çdo vjet ka rritje të kërkesave për Pëlqime 
Elektroenergjetike nga konsumatorët. 
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Fig. 3 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 
Elektroenergjetike. 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. 
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Të gjetura 

ZRRE gjatë procesit të monitorimit ka vërejtur se KESCO dhe KEDS-i tanimë ka në funksion të plotë 
sistemin e menaxhimit të kërkesave të lidhjeve të reja, i cili sistem është funksional në nivelin 
qendror dhe në nivelet e distrikteve. Ky sistem i menaxhimit të kërkesave të lidhjeve të reja e deri te 
momenti i regjistrimit të konsumatorit monitorohet nga KEDS dhe KESCO në kohë reale.  

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 në formular përfshihet aplikimi për: Lidhje të re, Pëlqim parimor dhe Pëlqim 
Elektroenergjetik, dhe 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 Pëlqim 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 5 dhe 9 të Rregullës për kushtet e 
përgjithshme 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 
distrikteve, është vërejtur se janë respektuar afatet ligjore për lidhje të re dhe Pëlqime 
Elektroenergjetike të përcaktuara në Rregullën për Kushtet e Përgjithshme 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 përmes ankesave të konsumatorëve ka vërejtur se KESCO prapë ka filluar të mos e 
respektojë rekomandimin e ZRRE-se lidhur me pengesat e mëhershme të lidhjeve të reja të bëra ndaj 
konsumatorëve, si pasojë e borxheve të mëhershme të painkasuara. Vlen të theksohet se gjatë vitit 
2016 KESCO ka nxjerr Urdhëresën për trajtimin e rasteve të lidhjeve të reja që kanë të bëjnë me 
borxhet e pa inkasuara të personave tjerë. Me këtë urdhëresë, KESCO dhe KEDS nuk i mohon lidhjen 
e re konsumatorëve të cilët parashtrojnë kërkesa për lidhje te reja, edhe në rastet kur ka borxhe të 
energjise elektrike të krijuara nga personat tjerë e në shifra tjera. 

ZRRE gjatë shqyrtimit të Pëlqimeve Elektroenergjetike për objektet banesore, ka vërejtur se ka 
ndryshime në përmbajtje, kryesisht në pikën 7 dhe 8, e cila ka të bëjë me operimin, mirëmbajtjen, 
faturimin e konsumatorëve, si dhe dorëzimin e objekteve energjetike. Ndërsa për aplikuesit për kyçje 
që nuk janë për objekte banesore, KEDS në Pëlqimet Elektroenergjetike në disa raste ka kërkuar edhe 
pagesën e grupit matës ose edhe vendosjen e grup matësit nga vet aplikuesi, e që kjo është në 
kundërshtim me nenin 54 të Ligjit për Energjinë Elektrike, në të cilën theksohet se: “Pajisjet matëse 
për matjen e energjisë elektrike janë pronë e Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe Operatorit të 
Sistemit të Shpërndarjes, siç përcaktohet në Ligjin për Energjinë”. 
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3 Monitorimi i ndërrimit të njehsorëve elektrik 

3.1 Ndërrimet e njehsorëve elektrik për periudhën janar – dhjetor 2018 

Sipas të dhënave të dërguara KEDS-i për periudhën janar – dhjetor 2018 shihet se kemi pasur 1,271 
kërkesa të konsumatorëve për ndërrim njehsorëve elektrik, ku prej tyre janë ndërruar 902 njehsor 
elektrik apo shprehur në përqindje janë ndërruar 70.97% njehsor elektrik. 

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

Distrikti
Kërkesat nga 

konsumatorët

Njehsorët e 

ndërruar

Njehsorët e 

kontrolluar në 

kalibrim

Njehsorët në 

gjendje të 

rregullt

Ferizaj 147 122 106 25

Gjakova 159 109 95 50

Gjilani 25 12 9 13

Mitrovica 258 138 121 120

Peja 214 188 153 26

Prishtina 264 162 145 102

Prizreni 204 171 152 33

Gjithsej 1271 902 781 369  

Tab. 4. Ndërrimet e njehsorëve elektrik për periudhën janar – dhjetor 2018 

Më poshtë është paraqitur raporti i ndërrimit të njehsorëve elektrik me kërkesat e konsumatorëve 
për ndërrim të njehsorit. 
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Fig. 4. Raporti i ndërrimit të njehsorëve elektrike sipas distrikteve 

Më poshtë kemi paraqitur kërkesat e konsumatorëve për ndërrim njehsori sipas distrikteve, ku nga 
numri i përgjithshëm i kërkesave, shihet se në distriktin e Prishtinës ka pasur më së shumti kërkesa 
për ndërrim njehsori prej 264 kërkesa apo 20.77%, pasuar nga distrikti i Mitrovicës prej 258 kërkesa 
apo 20.30%, ndërsa më së paku kërkesa ka pasur në distriktin e Gjilanit prej 25 kërkesa apo 1.97%. 
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 Pejës prej 188 ndërrime apo 20.84%, pasuar 
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nga distrikti i Prizrenit prej 171 ndërrime apo 18.96%, ndërsa më së paku ndërrime janë bërë në 
distriktin e Gjilanit prej 12 ndërrime apo 1.33%. 

Më poshtë është paraqitur raporti i shqyrtimit të njehsorëve elektrik në krahasim me njehsorët 
elektrik të ndërruar. 
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Fig. 5. Raporti i shqyrtmit të njehsorëve elektrike ndaj ndërrimeve sipas distrikteve 

Sipas të dhënave të prezantuara nga KEDS, vërehet se nga numri i përgjithshëm i njehsorëve të 
ndërruar 902, prej tyre 781 njehsor elektrik janë shqyrtuar nga Qendra e Kalibrimit, pra 86.59% të 
njehsorëve të ndërruar janë shqyrtuar nga Qendra e Kalibrimit.  

Më poshtë është paraqitur raporti i njehsorëve elektrik në gjendje të rregullat në krahasim me 
njehsorët elektrik të shqyrtuar nga Qendra e Kalibrimit. 
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Fig. 6. Raporti i njehsorëve në gjendje të rregullat në krahasim me njehsorët elektrik të shqyrtuat nga Qendra e 

Kalibrimit 

Gjithashtu duhet theksuar se nga numri i përgjithshëm i njehsorëve të shqyrtuar nga Qendra e 
Kalibrimit 781, prej tyre 369 njehsor elektrik kanë rezultuar në rregull apo 47.25%. 
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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 për periudhën janar – dhjetor 2018 ka pasur 1,271 
kërkesa të konsumatorëve për ndërrim njehsorëve elektrik, ku prej tyre janë ndërruar  902 njehsor 
elektrik apo shprehur në përqindje janë ndërruar 70.97% njehsor elektrik. Nga numri i përgjithshëm i 
njehsorëve të ndërruar, 781 njehsor elektrik janë shqyrtuar nga Qendra e Kalibrimit, pra janë 
shqyrtuar 86.59%. ZRRE ka vërejtur se KEDS dhe KESCO kanë respektuar rekomandimet e 
mëherëshme të ZRRE-së lidhur me shqyrtimin e njehsorëve të ndërruar.    

ZRRE gjatë analizimit të ankesave të konsumatorëve e të cilat ndëtrlidhen lidhur me dyshimin në 
matjen e shpenzimit të energjisë ka vërejtur se KESCO në disa raste ka lëshuar përgjigje nga 
konsumatorëve pa u bërë shqyrtimi i saktësisë së matjes së njehsorit elektrik, e që ko nuk duhet të 
ndodh pa u bërë fillimisht shqyrtimi i saktësisë së njehsorit elektirke nga ana e Qendrës së Kalibrimit, 
e kjo me qëllim që të verifikohet se a është njehsori elektrik në kuadër të saktësisë së lejuar apo jo, 
dhe tani t’i ipet përgjigja konsumatorëve.  

Sipas informatave të pranuara nga KEDS mos shqyrtimi i të gjithë njehsorëve elektrik ka ndodhur për 
shkak se Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes - KEDS në dhjetor të vitit 2018 i ka skaduar licenca 
nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI) për të kryer procesin e kalibrimit, dhe se KEDS ka 
parashtruar kërkesë zyrtare për vazhdimin e licencës që Qendrës së Kalibrimit por ende nuk ka 
përgjigje. ZRRE tërheq vërejtjen KEDS-it dhe KESCO-s për mos njoftimin me kohë lidhur me skadimin 
e licencës për procesin e kalibrimit nga MTI, dhe mos njoftimin e konsumatorëve të cilët kanë 
parashtruar kërkesa për shqyrtim të njehsorëve elektrik.  

4 Monitorimi i shkyçjeve dhe rikyçjeve 

Rregulla për shkyçje dhe rikyçje të konsumatorëve në sektorin e energjisë, përkatësisht kreu V i kësaj 
rregulle përshkruan në mënyrë të qartë të gjitha dispozitat ligjore, nga njoftimi paralajmërues për 
shkyçje, njoftimi për shkyçje, shkyçjet dhe rikyçjet.  

4.1 Shkyçjet e realizuara për periudhën janar – dhjetor 2018 

Sipas të dhënave të KEDS-it gjatë periudhës janar – dhjetor 2018 janë realizuar 563,267 shkyçje të 
punëtorëve të autorizuar të KEDS-it ndaj konsumatorëve.  
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Fig. 7. Shkyçjet e realizuara sipas muajve për periudhën janar – dhjetor 2018 

Sipas të dhënave vërehet se në muajin dhjetor janë realizuar 59,390 shkyçje apo shprehur në 
përqindje prej 10.54% nga numri i përgjithshëm i shkyçjeve të realizuara gjatë periudhës janar – 
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dhjetor 2018, pasuar në muajin tetor prej  56,943 apo 9.58%, ndërsa më së paku shkyçje janë 
realizuar në muajin qershor prej 32,291 apo 6.98%. 

Më poshtë është paraqitur diagrami i shkyçjeve të realizuara për periudhën janar – dhjetor 2018 
sipas grupeve tarifore. 
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Fig. 8. Shkyçjet e realizuara sipas grupeve tarifore për periudhën janar – dhjetor 2018 

Nga të dhënat e raportuara nga KEDS, vërehet se numri më i lartë i shkyçjeve është bërë te grupi 
tarifor 5 (4/02) apo te konsumatorët shtëpiak 0.4 kV matësi dytarifor prej 479,552 konsumator apo 
shprehur në përqindje prej 85.14%, pasuar te grupi tarifor 4 (7/02) apo te konsumatorët komercial 
0.4 kV matësi dytarifor prej 78,122 apo 13.87%, ndërsa më së paku shkyçje ka pasur te grupi tarifor 2 
(1/3) apo konsumatorët e kyçur në nivelin e tensionit 10kV prej 39 apo shprehur në përqindje prej 
0.01%.    

Në diagramin e mëposhtëm janë të paraqitura shkyçjet e realizuara sipas viteve. 
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Fig. 9. Shkyçjet e realizuara sipas viteve  

Sipas të dhënave të paraqitura nga KEDS-i vërehet se gjatë vitit 2018 janë realizuar 29.92% më pak 
shkyçje se sa në periudhën e njëjtë të vitit 2017, ndërsa është rritur për 35.54% në krahasim me vitin 
2016.  

ZRRE me qëllim të vërtetimit të zbatimit të nenit 16 dhe 19 të Rregullës për shkyçje dhe rikyçje në 
sektorin e energjisë nga KEDS në të cilat nene përshkruhet/rregullohet mënyra e dërgimit të njoftimit 
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për shkyçje, si dhe procesi i mos shkyçjes së konsumatorëve në rastet kur është filluar kontesti në 
ndërmarrje apo edhe në institucionet e tjera përgjegjëse, si gjykata apo edhe në ZRRE, ka monitoruar 
tri distrikte – Distriktin e Prishtinës, Prizrenit dhe Ferizajt. Nga këto distrikte është kërkuar raportimi 
për respektimin e rregullës për shkyçje, përfshi edhe ofrimin e njoftimeve si dhe procesverbaleve për 
shkyçje.  

ZRRE gjithashtu ka vërejtur se KEDS ka filluar edhe zbatimin e projektit të shkyçjeve me pajijse të 
dorës, e cila pajisje verifikon në momentin para shkyçjes nëse është bërë pagesa e energjisë elektrike 
dhe nëse po atëherë edhe nëse ekziston urdhëresa për shkyçje, konsumatori nuk shkyçet, si dhe 
gjatë procesit të monitorimit është vërejtur se KEDS ka filluar të implementoj edhe procesverbalin e 
ri të shkyçjes e cila gjenerohet nga pajisja e dorës.  
 
ZRRE ka analizuar gjithë dokumentacionin e përzgjedhur gjatë monitorimit  dhe konstaton se në të 
gjitha rastet e analizuara të shkyçjeve janë respektuar nenet 14, 15 dhe 16 të rregullës së lartëcekur, i 
cila përshkruan njoftimin për shkyçje, 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 të pa paguar duhet të shkyçen nga rrjeti elektrik. Lista e konsumatorëve për shkyçje, përveç 
të dhënave të 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 të ngritura, në disa raste kanë bërë shkyçjen e konsumatorit e 
që kjo nuk është në përputhje me nenin 17 të Rregullës për shkyçje dhe rikyçje në sektorin e 
energjisë, i cili ka të bëjë me mos shkyçjen e konsumatorit përderisa konsumatori është në proces të 
ankesës, mirëpo kjo çështje në krahasim me vitet e mëherëshme është duke u përmirësuar në 
vazhdimësi dhe nevojitet edhe më tutje angazhim për të përmirësuar këtë proces. 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. 
Në 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, andaj duhet të bëhen përpjekje të vazhdueshme për nënshkrimin e 
procesverbaleve nga konsumatorët.  
 
 
 

Të gjetura 

 

ZRRE gjatë analizimit të të dhënave për shkyçje të realizuara e të raportuara nga KEDS dhe KESCO ka 
vërejtur se gjatë periudhës gjatë vitit 2018 janë realizuar 29.92% më pak shkyçje se sa në periudhën e 
njëjtë të vitit 2017, ndërsa është rritur për 35.54% në krahasim me vitin 2016. 

ZRRE gjatë procesit të monitorimit ka vërejtur se KEDS ka filluar zbatimin e projektit të shkyçjeve me 
pajijse të dorës, e cila pajisje verifikon në momentin para shkyçjes nëse është bërë pagesa e energjisë 
elektrike dhe nëse po atëherë edhe nëse ekziston urdhëresa për shkyçje, konsumatori nuk shkyçet, si 
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dhe gjatë procesit të monitorimit është vërejtur se KEDS ka filluar të implementoj edhe 
procesverbalin e ri të shkyçjes e cila gjenerohet nga pajisja e dorës. 

ZRRE ka analizuar gjithë dokumentacionin e përzgjedhur gjatë procesit të monitorimit dhe konstaton 
se në të gjitha rastet e analizuara të shkyçjeve janë respektuar nenet 14, 15 dhe 16 të Rregullës për 
shkyçjen dhe rikyçjen e konsumatorëve në sektorin e energjisë, të cilat nene përshkruajnë njoftimin 
për shkyçje, mënyrën e dërgimit të njoftimit për shkyçje, si dhe përmbajtjen e njoftimit për shkyçje.  

ZRRE konstaton se sa i përket shkyçjeve të realizuara nga KEDS për vlerat e kontestuara e që lëndët 
janë në shqyrtim në KESCO, ZRRE apo te institucionet tjera, kjo çështje është përmirësuar dukshëm 
krahasuar me vitet paraprake, mirëpo në disa raste ka hasur se është bërë shkyçja e konsumatorëve 
të cilët kanë pasur vlera të kontestuara, si te vet furnizuesi KESCO, nërregullator ashtu edhe në 
institucionet tjera, dhe të cilat kanë qenë ende në proces të ankesës, e që kjo natyrisht që është në 
kundërshtim me nenin 17 të Rregullës për shkyçje dhe rikyçje të konsumatorëve në sektorin e 
energjisë, andaj duhet që të punohet edhe më tutje në këtë drejtim që të mos ketë raste të tilla të 
shkyçjes kur ka ankesa për vlera të kontestuara.  

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.  

5.1 Shfrytëzimi i paautorizuar të energjisë elektrike për periudhën janar – dhjetor 2018  

Sipas të dhënave të raportuara nga KESCO/KEDS numri i përgjithshëm i konsumatorëve të faturuar 
për shfrytëzim të paautorizuar të energjisë elektrike (rikthim të humbjeve) gjatë periudhës janar – 
dhjetor 2018 ka qenë 9,649. 

0

200

400

600

800

1000

Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor

749
669

951

795

658
705 680 669

872

993 981
927

Shfrytëzim I paautorizuar

Shfrytëzimi i paautorizuar sipas muajve 

 

Fig. 10. Shfrytëzimi i paautorizuar i energjisë elektike sipas muajve 

Nga të dhënat e raportuara nga KESCO/KEDS shihet se gjatë periudhës janar – dhjetor 2018 nga 
numri i përgjithshëm i rasteve të shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike, numri i lartë i 
rasteve të shfrytëzimit të paautorizuar është paraqitur në muajin tetor prej 993 rasteve apo 10.29%,  
ndërsa numri më i ulët është paraqitur në muajin maj prej 658 rasteve apo 6.82%. 

Më poshtë kemi paraqitur rastet e shfrytëzimit të përgjithshëm për periudhën janar – dhjetor 2018 
sipas mënyrës së gjetjes së rasteve.  
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Fig. 11. Shfrytëzimi i paautorizuar i energjisë elektike sipas mënyrës së rasteve  

Bazuar në të dhënat e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike vërehet se nga 8,413 raste 
apo 87.19%  janë me procesverbale të inspektimit (kontrollës), ndërsa 1,236 raste apo 12.81%  janë si 
rezultat i shqyrtimit të njehsorëve elektrik në qendrën e kalibrimit. 

Më poshtë janë paraqitur rastet e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektike sipas distrikteve 
dhe mënyrës së gjetjes së rasteve. 
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Fig. 12. Shfrytëzimi i paautorizuar i energjisë elektike sipas distrikteve  

Nga të dhënat e raportuara për periudhën janar – dhjetor 2018, vërehet se se nga numri i 
përgjithshëm i rasteve të shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrie 9,649, më së shumti raste 
janë identifikuar në distriktin e Prishtinës prej 2,503 raste apo 25.94%, pasuar nga distrikti i 
Mitrovicës prej 1,488 apo 15.24%, ndërsa më së paku raste janë identifikuar në distriktin e Gjakovës 
prej 805 apo 8.34%. 

Më poshtë kemi paraqitur faturimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike sipas 
distrikteve, të shprehur në kilovatorë (kWh). 
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Fig.13.  Shfrytëzimi i paautorizuar i energjisë elektike i shprehur në kWh sipas distrikteve  

Sipas të dhënave të prezantuara nga KESCO/KEDS vërehet se gjatë periudhës janar – dhjetor 2018 
janë faturuar te konsumatorët 51,192,069 kWh apo 51,192.07 MWh, ku më së shumti kilovatorë janë 
faturuar në distriktin e Prishtinës prej 14,923,145 kWh apo 29.15%, pasuar nga distrikti i Prizrenit prej 
8,251,712 kWh apo 16.12%, ndërsa më sa paku kilovatorë janë faturuar në distriktin e Gjilanit prej 
2,968,876 kWh apo 5.80%. 

Më poshtë kemi paraqitur faturimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike sipas 
distrikteve, të shprehur në Euro (€). 
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Fig. 14. Shfrytëzimi i paautorizuar i energjisë elektike i shprehur në € sipas distrikteve  

Sipas të dhënave të prezantuara nga KESCO/KEDS vërehet se gjatë periudhës janar – dhjetor 2018 te 
konsumatorët janë faturuar 3,852,562.09 €, ku më së shumti janë faturuar në distriktin e Prishtinës 
prej 1,188,950.62€ apo 30.86%, pasuar nga distrikti i Prizrenit prej 603,914.46€ apo 15.86%, ndërsa 
më sa paku faturim janë faturuar në distriktin e Gjilanit prej 210,682.41€ apo 5.47%. 

Më poshtë është paraqitur raporti i rasteve të shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike me 
numin e konsumatorëve sipas distrikteve. 
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Distriktet

Numri i rasteve të 

shfrytezimit të 

paautorizuar 

Numri i 

konsumatorëve

Raporti 

raste/konsumator

Ferizaj 1450 81,511                       1.78%

Gjakova 805 55,393                       1.45%

Gjilani 856 64,869                       1.32%

Mitrovica 1488 55,844                       2.66%

Peja 1326 68,147                       1.95%

Prishtina 2503 171,272                     1.46%

Prizreni 1221 82,927                       1.47%

Gjithsej 9649 579,963                     1.66%  

Tab. 5. Raporti i rasteve të shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike me numin e konsumatorëve sipas 

distrikteve 

Nga të dhënat e raportuara shihet se numri i përgjithshëm i rasteve të shfrytëzimit të paautorizuar të 
energjisë elektrike për periudhën janar – dhjetor 2018 prej 9,649 në raport me numrin total të 
konsumatorëve të regjistuar në dhjetor 2018, është 1.66%. 

 

Të gjetura: 

Gjatë monitorimit të shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike është vërejtur se KESCO 
faturimin e shfrytëzimit të paautorizuar e realizon nga qendra, dhe se tërë dokumentacioni lidhur me 
faturimin 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 elektrike, 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: 

- 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 elektrik pa autorizim të KEDS-it e të cilët kanë kërkesa 
për lidhje të re, nuk është duke u respektuar saktë 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 konsumatorët jo 
familjar.  

- Sa i përket përpilimit të procesverbaleve të KEDS-it, duhet theksuar se ka përmirësime, por që 
ende duhet të punohet në përmirësimin e plotësimit sa më 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 
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konsumatorëve tarifor, ndërsa faturimi i energjisë elektrike është i përcaktuar në nenin 23 të kësaj 

rregulle.  

 

6.1 Numri i konsumatorëve  

Në tabelën e mëposhtme është i paraqitur numri i i përgjithshëm i konsumatorëve të regjistruar në 
programin e faturimit (Customer Care Package “CCP”) në fund të vitit 2018. 

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               13               84            634            454       23,836            429            737    145,085                -                  -                  -      171,272 

Pasiv               12                 9               63            833         3,120               28         2,012         6,691            137            534               11       13,450 

Gjithsejtë               25               93            697         1,287       26,956            457         2,749    151,776            137            534               11    184,722 

Aktiv                 2               48            364               95       11,417            252            515       70,234                -                  -                  -         82,927 

Pasiv                 1                 3               24            236         1,575               23            822         2,457                -                  -                  -           5,141 

Gjithsejtë                 3               51            388            331       12,992            275         1,337       72,691                -                  -                  -         88,068 

Aktiv                 6               41            254            516         8,746            230            251       58,103                -                  -                  -         68,147 

Pasiv                 1                 2               25         1,087         1,001                 6            702         2,768               52            164               38         5,846 

Gjithsejtë                 7               43            279         1,603         9,747            236            953       60,871               52            164               38       73,993 

Aktiv                 5               67            458            233       10,754            371         1,111       68,512                -                  -                  -         81,511 

Pasiv                 1                 4               17            543            947                 5         1,353         1,814               81                 4                 2         4,771 

Gjithsejtë                 6               71            475            776       11,701            376         2,464       70,326               81                 4                 2       86,282 

Aktiv                -                 47            249            281         8,468            325            563       54,936                -                  -                  -         64,869 

Pasiv                -                   4               18            332            935                 8            603         1,492                 4                 3                 2         3,401 

Gjithsejtë                -                 51            267            613         9,403            333         1,166       56,428                 4                 3                 2       68,270 

Aktiv                 3               27            188               77         6,736            118            300       48,395                -                  -                  -         55,844 

Pasiv                -                   2               27            369            955                 4            666         1,953            335            136               31         4,478 

Gjithsejtë                 3               29            215            446         7,691            122            966       50,348            335            136               31       60,322 

Aktiv                 4               49            247               41         7,692            278            147       46,935                -                  -                  -         55,393 

Pasiv                -                  -                 35            263         1,363               15            649         2,307               59               15                 8         4,714 

Gjithsejtë                 4               49            282            304         9,055            293            796       49,242               59               15                 8       60,107 

Aktiv               33            363         2,394         1,697       77,649         2,003         3,624    492,200                -                  -                  -      579,963 

Pasiv               15               24            209         3,663         9,896               89         6,807       19,482            668            856               92       41,801 

Gjithsejtë               48            387         2,603         5,360       87,545         2,092       10,431    511,682            668            856               92    621,764 

Gjakova

Gjithsejtë

Prishtina

Prizreni

Peja

Ferizai

Gjilani

Mitrovica

 

Tab. 6. Numri i konsumatorëve aktiv dhe pasiv në fund të vitit 2018 sipas distrikteve dhe grupeve tarifore 

Nga kjo tabelë vërehet se nga numri i përgjithshëm i konsumatorëve të regjistruar në KESCO me datë 
31.12.2018 është 621,764 prej tyre konsumatorë aktiv janë 579,963 apo 93.28%, ndërsa 41,801 apo 
6.72% konsumatorë janë pasiv. Numri i konsumatorëve pasiv ende është i lartë dhe ende nuk kemi të 
dhëna të sakta se sa prej tyre kanë parashtruar vet kërkesa për t’u 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 31.12.2018, vërehet 
se nga 621,764 konsumatorë, prej tyre 523,729 apo 84.23% janë konsumatorë shtëpiak, ndërsa 
98,035 apo 15.77% janë konsumatorë jo shtëpiak. Sipas analizave të bëra numrit aktiv të 
konsumatorëve deri më datën 31.12.2018, vërehet se nga 579,963 konsumatorë aktiv, prej tyre 
495,824 apo 85.49% janë konsumatorë shtëpiak, ndërsa 84,139 apo 14.51% janë konsumatorë jo 
shtëpiak; ndërsa nga 41,801 konsumatorë pasiv, prej tyre 27,905 apo 66.76% janë konsumatorë 
shtëpiak, ndërsa 13,896 apo 33.24% janë konsumatorë jo-shtëpiak. 

Në diagramin e mëposhtëm kemi paraqitur numrin e konsumatorëve aktiv dhe pasiv sipas 
distrikteve, ku shihet se, numri më i madh i konsumatorëve aktiv është në distriktin e Prishtinës prej 
171,272 apo 29.53% të të gjithë konsumatorëve aktiv, pasuar nga distrikti i Prizrenit prej 82,927 
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konsumatorë apo 14.30%, ndërsa më së paku konsumatorë ka në distriktin e Gjakovës prej 55,393 
konsumator apo 9.55%, si dhe numri më i madh i konsumatorëve pasiv është në distriktin e 
Prishtinës prej 13,450 apo 32.18% të të gjithë konsumatorëve aktiv, pasuar nga distrikti i Pejës prej 
5,846 konsumatorë apo 12.30%, ndërsa më së paku konsumatorë ka në distriktin e Gjilanit prej 3,401 
konsumator apo 8.14%. 

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

Prishtina Prizreni Peja Ferizaj Gjilani Mitrovica Gjakova

171,272 

82,927 
68,147 

81,511 
64,869 

55,844 55,393 

13,450 5,141 5,846 4,771 3,401 4,478 4,714 

Aktiv Pasiv
 

Fig. 15. Numri i konsumatorëve aktiv dhe pasiv sipas distrikteve  

Duhet theksuar se nga analiza e bërë numrit të konsumatorëve aktiv sipas viteve 2015, 2016, 2017 
dhe numrit të konsumatorëve  me datë 30.11.2018 kemi vërejtur se, në vitin 2018 në krahasim me 
vitin 2017 kemi rritje të numrit të konsumatorëve prej 2.74%, në krahasim me vitin 2016 kemi rritje 
të numrit të konsumatorëve prej 7.61%, ndërsa në krahasim me vitin 2015 kemi rritje të numrit të 
konsumatorëve prej 12.77%. Më poshti kemi paraqitur numrin e konsumatorëve sipas viteve    
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Fig. 16. Numri i konsumatorëve aktiv sipas viteve 

 
Të gjetura: 
 
Sipas të dhënave të paraqitura numri prej 41,659 konsumatorëve pasiv të evidentuar në CCP paraqet 
numrin total të konsumatorëve pasiv që janë pasivizuar nga fillimi e deri në fund të vitit 2018. Bazuar 
në këto dhëna ZRRE thekson se 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 



  

21 

 

vet kanë parashtruar kërkesë për pasivizim të njehsorit elektrik, si dhe sa është numri i 
konsumatorëve të pasivizuar nga vet kompania.  

Sipas procedurës së rregullt, pasivizimi i një shifre bëhet pasi konsumatori të bëjë pagesën e borxhit 
të përgjithshëm të energjisë elektrike dhe parashtron kërkesë në KESCO për pasivizim të shifrës. 
Punëtorët e autorizuar të kontrollës së KEDS mund të bëjnë një shifër pasiv edhe në rastet kur objekti 
është i braktisuar, i rrënuar, etj, dhe ky pasivizim natyrisht duhet të 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 Rregullës për 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. 

7.1 Ankesat e konsumatorëve për periudhën janar – dhjetor 2018 

ZRRE pas analizave të bëra të dhënave të paraqitura lidhur me ankesat e konsumatorëve dhe 
diskutimet me anëtarët e stafit të KESCO-s, respektivisht të Departamentit për Konsumatorë, ka 
vërejtur se tani më KESCO e ka zhvilluar sistemin e menaxhimit të ankesave të konsumatorëve, dhe 
se tani më ky sistem është në funksion të plotë, dhe se të dhënat e ankesave të konsumatorëve 
mund të menaxhohen dhe monitorohen në kohë reale.  

Sipas të dhënave të raporturara të KESCO-s gjatë periudhës janar – dhjetor 2018 numri i 
përgjithshëm i ankesave të konsumatorëve të regjistruar në Departamentin për Konsumator në 
KESCO është 8,040 dhe të bartura nga viti i kaluar kanë qenë 985 ankesa, ndërsa të 
zgjidhura/përfunduara janë 8,158.  

8040

8158

Ankesat  janar - dhjetor 2018 

Regjistruar Zgjidhur
 

Fig. 27. Ankesat e konsumatorëve për periudhën janar – dhjetor 2018   

Nga të dhënat e prezantuara të KESCO vërehet se nga numri i përgjithshëm i ankesave të 
konsumatorëve të regjistruar për periudhën janar – dhjetor 2018 dhe ankesave të bartura nga viti 
paraprak, vërehet prej tyre 90.39% të ankesave të konsumatorëve janë zgjidhur/përfunduar, ndërsa 
pjesa tjetër e ankesave të pazgjidhura është në procedurë të shqyrtimit. 
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Fig. 38. Ankesat e konsumatorëve sipas muajve për periudhën janar – dhjetor 2018 

Gjatë analizimit të të dhënave për periudhën janar – dhjetor 2018, është vërejtur se numri i ankesave 
të konsumatorëve në tremujorin e katërt TM4 (tetor – dhjetor) është më i lartë se tremujorët tjerë, 
ku në krahasim me tremujorin e dytë TM3 (korrik - shtator) është më i lartë për 29.27%, në krahasim 
me tremujorin e dytë (TM2) për 41.21%, si dhe në krahasim me tremujorin e katërt (TM1) është për 
12.45%.  

Më poshtë është paraqitur grafiku i ankesave të konsumatorëve të regjistruara dhe të zgjidhura për 
periudhën janar – dhjetor 2018, sipas distrikteve, si dhe numri i konsumatorëve sipas distrikteve. 
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Fig. 49. Ankesat e konsumatorëve sipas distritkeve për periudhën janar – dhjetor 2018   

Nga figura e mësipërme shihet se përqindja më e lartë e ankesave të konsumatorëve të regjistruar në 
KESCO gjatë vitit 2018 është në distriktin e Prishtinës 57.06%, pasuar nga distrikti i Ferizajit me 
10.71%, ndërsa përqindja më e ulët është në distriktin e Prizrenit prej 4.35%. Duhet theksuar se 
numri më i madh i ankesave në distriktin e Prishtinës është kryesisht se Distrikti i Prishtinës ka edhe 
numrin më të madh të konsumatorëve në Kosovë. Gjithashtu nga figura e mësipërme shihet se 
përqindja më e lartë e ankesave të konsumatorëve të zgjidhura nga Departamenti i Konsumatorëve 
në KESCO në krahasim me numrin e përgjithshëm të ankesave të zgjidhura në nivel vendi është në 
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distriktin e Prishtinës prej 58.42%, pasuar nga distrikti i Ferizajit prej 10.24%, ndërsa më e ulëta është 
në distriktin e Prizrenit prej 3.97%.  

Nga të dhënat e raportuara vërehet se përqindja më e lartë e ankesave të përfunduara në raport me 
ankesat e regjistruara për periudhën janar – dhjetor 2018 ёshtё realizuar nё distriktin e Prishtinës 
(raporti ankesa të përfunduara/ ankesa të regjistruara) prej 103.88%, pasuar nga distrikti i Mitrovicës 
me 102.80%, ndërsa më e ulëta në distriktin e Prizrenit me 92.57%. Vlen të theksohet se në disa 
distrikte kemi përqindje më të lartë se 100%, e kjo 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 – dhjetor 2018. 
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Fig. 20. Ankesat e konsumatorëve sipas natyrës për periudhën janar – dhjetor 2018 

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 
B10 - Ngarkuar me TVSH 
B11 - Rikthimi i humbjeve 
B12 - Të tjera  

Nga të dhënat e raportuara nga KESCO për vitin 2018, vërehet se nga numri i përgjithshëm i ankesave 
të konsumatorëve më së shumti ankesa ka pasur lidhur me njehsorin jo të saktë prej 1,395 apo 
shprehur në përqindje prej 17.35 %, pasuar nga ankesat lidhur me lexime jo korrekte prej 1,193 apo 
shprehur në përqindje prej 14.84 %, ndërsa më së paku ankesa ka pasur lidhur me faturimin e TVSH 
dhe atë vetëm 14 ankesa apo 0.17 %. Vlen të theksohet se në këto krahasime nuk është marrë natyra 
e ankesave të tjera, pasi në atë kategori hynë natyra të ndryshme të ankesave dhe ato janë 
grumbulluar në kategorinë të tjera. 
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Sipas të dhënave të KESCO, në vitin 2018 ankesat e konsumatorëve të regjistruara e të cilat kanë 
qenë lidhur me gabimet në lexim në pikën matëse (lexim jo korrekt dhe lexim jo i rregullt) kanë qenë 
1,650 apo shprehur në përqindje 18.66 % nga numri i përgjithshëm i ankesave të konsumatorëve të 
parashtruar, në vitin 2017 numri i ankesave që kanë qenë lidhur me gabimet në lexim të pikës 
matëse kanë qenë 3,955, në vitin 2016 kanë qenë 4,504, si dhe në vitin 2015 kanë qenë 5,312. Nga 
kjo shihet qartë se numri i ankesave të konsumatorëve lidhur me gabimet në lexim të pikës matëse 
është në rënie e sipër dhe kjo fal mënyrës së re të leximit të pikës matëse me anë të pajisjes së dorës 
(ang. “Hand Held Unit”), e cila ka përmirësuar dukshëm leximin e pikave matëse dhe ka zvogëluar 
mundësinë e gabimeve gjatë leximit të pikës matëse, ngase leximi dhe faturimi bëhet në të njëjtën 
kohë.   

Më poshtë është paraqitur figura me të dhënat e ankesave të zgjidhura nga KESCO për periudhën 
janar – dhjetor 2018, apo më saktësisht statusi i ankesave të zgjidhura. 

3763
4395

Aprovuar Refuzuar

Statusi i ankesave janar - dhjetor 2018

 

Fig. 21. Statusi i ankesave të zgjidhura për periudhën janar – dhjetor 2018 

Pra, nga figura e mësipërme vërehet se KESCO nga 8,158 ankesa të zgjidhura të konsumatorëve, prej 
tyre 3,763 ankesa i ka aprovuar në favor të konsumatorëve apo 46.13%, ndërsa 4,395 i ka refuzuar, 
apo e shprehur në përqindje 53.87%. 

Më poshtë është paraqitur raporti i ankesave të konsumatorëve të parashtruara në KESCO me 
numrin e faturave/konsumatorëve për vitin 2018 sipas muajve. 

Muaji Ankesa
Numri i faturave / 

konsumatorëve 

Raporti 

ankesa/konsumator

Janar 729 563,257 0.13%

Shkurt 645 565,385 0.11%

Mars 747 566,701 0.13%

Prill 574 568,081 0.10%

Maj 593 570,193 0.10%

Qershor 522 572,448 0.09%

Korrik 558 575,137 0.10%

Gusht 715 577,092 0.12%

Shtator 572 579,040 0.10%

Tetor 796 581,706 0.14%

Nëntor 729 577,188 0.13%

Dhjetor 860 579,963 0.15%

Gjithsej 8,040 6,876,191 0.12%  

Tab. 7. Raporti i ankesave të konsumatorëve të parashtruara në KESCO me numrin e konsumatorëve sipas 
muajve 
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Nga të dhënat e raportuara nga furnizuesi KESCO shihet se numri i ankesave të regjistruara gjatë vitit 
2018 është 8,040 e që paraqet 1.39 % të numrit total të konsumatorëve, gjegjësisht 0.12 % ndaj 
numrit të përgjithshëm të faturave vjetore. 

Numri i përgjithshëm i ankesave të konsumatorëve të regjistruara në vitin 2018 është 8,040, në vitin 
2017 është 11,350, në 2016 është 11,180, në vitin 2015 ka qenë 12,926, ndërsa në vitin 2014 ka qenë 
17,655 siç janë paraqitur në figurën e mëposhtme. Pra, nga të dhënat e raportuara të KESCO shihet 
qartë se ankesat e konsumatorëve në KESCO për çdo vit janë në rënie e sipër. 
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Fig.22 Ankesat e konsumatorëve në KESCO sipas viteve 

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 adresës 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 tanimë ka zhvilluar 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 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. 

ZRRE konstaton se KESCO dhe KEDS nuk kanë respektuar nenin 6, paragrafi 4, të Rregullës për 
Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e Energjisë, pasi që të dy të licencuarit nuk kanë 
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dërguar për shqyrtim dhe aprovim në ZRRE procedurën e tyre të brendshme për trajtimin e ankesave 
të konsumatorëve të harmonizuar me Rregullëne lartcekur. Duhet theksuar se furnizuesi KESCO e ka 
procedurën e brendshme për trajtimin e ankesave të konsumatorëve, por që duhet të harmonizoj atë 
procedurë konform Rregullës së lartëcekur të aprovuar nga Bordi i ZRRE-së me datën 16.03.2017, 
ndërsa Operatori i Sistemit të Shpërndarjes – KEDS duhet ta përgatis procedurën e brendshme për 
trajtimin e ankesave konform Rregullës së lartëcekur, dhe ta dërgoj për shqyrtim dhe aprovim në 
ZRRE. 

Nga të dhënat e raportuara nga furnizuesi KESCO shihet se numri i ankesave të regjistruara gjatë vitit 
2018 është 8,040 e që paraqet 1.39% të numrit total të konsumatorëve të regjistruar, gjegjësisht 
0.12% ndaj numrit të përgjithshëm të faturave vjetore. 

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) dhe të katërt (tetor – dhjetor) në krahasim me tremujorët tjerë. Duhet 
theksuar se kjo rritje e ankesave të konsumatorëve gjatë periudhës së TM1 dhe TM4  është se në 
këtë periudhë kemi sezonën dimërore dhe gjatë kësaj periudhe konsumi rritet te konsumatorët për 
shkak të ngrohjes me energji elektrike. 

Sipas të dhënave të raportuara dhe të paraqitura më lartë, ZRRE ka vërejtur se se përqindja më e 
lartë e ankesave të konsumatorëve të regjistruar në KESCO gjatë vitit 2018 është në distriktin e 
Prishtinës 57.06%, pasuar nga distrikti i Ferizajit me 10.71%, ndërsa përqindja më e ulët është në 
distriktin e Prizrenit prej 4.35%. Duhet theksuar se numri më i madh i ankesave në distriktin e 
Prishtinës është kryesisht se Distrikti i Prishtinës ka edhe numrin më të madh të konsumatorëve në 
Kosovë. Gjithashtu nga figura e mësipërme shihet se përqindja më e lartë e ankesave të 
konsumatorëve të zgjidhura nga Departamenti i Konsumatorëve në KESCO në krahasim me numrin e 
përgjithshëm të ankesave të zgjidhura në nivel vendi është në distriktin e Prishtinës prej 58.42%, 
pasuar nga distrikti i Ferizajit prej 10.24%, ndërsa më e ulëta është në distriktin e Prizrenit prej 3.97% 

Duhet theksuar se sipas të dhënave të raportuara nga KESCO për ankesat e konsumatorëve për 
periudhën janar – dhjetor 2018, vërehet se nga numri i përgjithshëm i ankesave të konsumatorëve 
më së shumti ankesa ka pasur lidhur me me gabimet në lexim në pikën matëse (lexim jo korrekt dhe 
lexim jo i rregullt), pasuar nga ankesat lidhur me matjen jo të saktë të njehsorit elektrik, ndërsa më së 
paku ankesa ka pasur lidhur me faturimin e TVSH.  

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 Konsumatorë 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 
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 kalendarike. Gjithashtu është konstatuar se KESCO me rastin e 
dhënies së përgjigjes 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. 
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ZRRE gjatë procesit të monitorimit ka vërejtur se linjat e komunikimit të konsumatorëve përmes 
Qendrës së thirrjes bëhen pa pagesë, dhe kjo është në të mirë të konsumatorëve.  

Furnizuesi KESCO dhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes KEDS nuk kanë respektuar nenin 6, 
paragrafi 4 të Rregullës për Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e Energjisë, pasi nuk 
kanë dërguar në ZRRE për shqyrtim dhe aprovim procedurën e tyre të brendshme për trajtimin e 
ankesave të konsumatorëve. 

ZRRE gjatë procesit të monitorimit ka vërejtur se Operatori i Sistemit të Shpërndarjes – KEDS në 
ankesat e konsumatorëve lidhur me pëlqimet elektroenergjetike dhe ankesat tjera pë kyçje/çasje në 
rrjet nuk ka lëshuar përgjigje sipas Rregullës për Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e 
Energjisë, por kryesisht informata të cilat janë shumë të mangëta dhe nuk janë në përputhje me 
dispozitat ligjore të Rregullës së lartcekur, e kjo kryesisht si mungesë që KEDS nuk e ka dërguar në 
ZRRE për shqyrtim dhe aprovim procedurën e brendshme për trajtimin e ankesave. 
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REKOMANDIMET 

Rekomandimet e ZRRE-së për KESCO dhe KEDS, janë si në vijim:   

a) Lidhjet e reja dhe Pëlqimet Elektroenergjetike 

 Pikat 7 dhe 8 të dhëna në Pëlqimin Elektroenergjetik nga KEDS, e të cilat kanë të 
bëjnë me operimin, mirëmbajtjen, faturimin e konsumatorëve, si dhe dorëzimin e 
objekteve energjetike, duhet të jenë unifikuese për të gjithë aplikuesit dhe të jenë 
sipas dispozitave ligjore të legjislacionit primar dhe sekondar. 

 KEDS duhet të kompensojë të gjithë konsumatorët të cilët i ka ngarkuar në Pëlqimet 
Elektroenergjetike për pagesën e grupit matës ose edhe vendosjen e grup matësit 
nga vet konsumatori, ngase sipas nenit 54 të Ligjit për Energjinë Elektrike: “Pajisjet 
matëse për matjen e energjisë elektrike janë pronë e Operatorit të Sistemit të 
Transmetimit dhe Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, siç përcaktohet në Ligjin për 
Energjinë”. 

b) Ndërrimet e njehsorëve 

 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; 

 Asnjë përgjigje të cilat kanë të bëjnë me ankesat e konsumatorëve lidhur me 
dyshimin në matjen e shpenzimit të energjise elektrike të njehsorit elektrik, KESCO të  
mos i lëshoj pa u realizuar shqyrtimi i saktësisë së atij njehsori elektrik. 

c) Shkyçjet dhe rikyçjet e konsumatorëve 

 KEDS-i të mos realizojë shkyçjen e konsumatorëve në asnjë rast, për vlerat e 
kontestuara ashtu siç përcaktohet në nenin 17 të Rregullës për shkyçje dhe rikyçje të 
konsumatorëve në sektorin e energjisë.  

 KEDS-i çdo procesverbali zyrtar duhet t’i dorëzojë konsumatorëve te objekti i 
banimit. 

d) Shfrytëzimi i paautorizuar i energjisë elektrike 

 Udhëzohet KESCO/KEDS që për rastet e lidhjeve të reja fillimi i shfrytëzimit të 
paautorizuar të energjisë elektrike duhet të përcakohet bazuar në kërkesën e 
konsumatorit dhe të bëjë përpjekje për sigurimin e informatave për kohëzgjatjen e 
llogaritjes së shfrytëzimit të paautorizuar.  

 Udhëzohet KEDS-i që të vazhdoj të avancoj edhe më tutje trajnimin e punëtorëve të 
autorizuar për inspektimin e pikave matëse për mënyren e plotësimit, si dhe 
përmbjajtjen e procesverbaleve të inspektimit/kontrollës me qëllim që të paraqitet 
sa me saktë dhe qartë gjendja faktike dhe masat e ndërmarra gjatë inspektimit, në të 
kundërtën procesverbalet e tilla mund të konsiderohen si të pavlefshme.  

e) Ankesat e konsumatorëve  

 KESCO dhe KEDS duhet që të respektojnë nenin 6, paragrafi 4, të Rregullës për 
Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e Energjisë, dhe të dërgojnë për 
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shqyrtim dhe aprovim në ZRRE procedurën e tyre të brendshme për trajtimin e 
ankesave të konsumatorëve të harmonizuar sipas Rregullës së lartcekur. 

 KESCO duhet 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 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. 

 KEDS për ankesat e konsumatorëve lidhur me pëlqimet elektroenergjetike dhe për 
ankesat për çasje/kyçje në rrjet, të lëshoj përgjigje me shkrim 
konsumatorëve/aplikuesve për kyçje konform nenit 10 të Rregullës për Zgjidhjen e 
Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e Energjisë 

 

 

 

 

 

 


