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Adresa: Rr. Dërvish Rozhaja nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë 
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 Prishtinë, 27 dhjetor 2013 
 Kodi i ZRRE:V_605_2013 

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji,  

Bazuar në: 

- Nenin 8 paragrafi 1 nën paragrafin 1.6 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë nr. 03/L-185; 

- Nenit 21, paragrafi 1, dhe 23, paragrafi 6 të Rregullës për kushtet e përgjithshme të furnizimit 
me energji; 

- Vendimin e Bordit të ZRRE-së: V_581_2013 të datës 08.11.2013; 

- Procedurën për lexim dhe faturim të konsumatorëve; 

- Kërkesën e KKDFE-së të datës 30.09.2013, për aprovimin e procedurës së leximit të 
njehsorëve dhe faturës së energjisë elektrike. 

në mbledhjen e mbajtur më datë 27 dhjetor 2013 e nxori këtë: 

VENDIM  

I. APROVOHET amandamentimi i procedurës së leximit dhe faturimit të konsumatorëve tarifor 

me shtojcën 1, e cila vlen vetëm për konsumatorët e Distriktit të Ferizajit të lexuar dhe faturuar 

me pajisje të dorës (pilot projekti). 

II. APROVOHET fatura e energjisë elektrike vetëm për konsumatorët e Distriktit të Ferizajit (pilot 

projekti). 

Arsyetim 

o ZRRE me datë 25.09.2013 ka pranuar nga KKDFE kërkesën për lejimin e fillimit të projektit për 
leximin e njehsorëve me pajisje të dorës në Distriktin e Ferizajit, si dhe me datë 27.09.2013 ka 
pranuar nga KKDFE kërkesën për aprovimin e procedurës së leximit dhe faturimit të njehsorëve 
dhe faturës së energjisë elektrike. 

o ZRRE me datë 08.11.2013 ka nxjerrë vendimin V_581_2013 duke e aprovuar kërkesën e 
Kompanisë Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KKDFE) për fillimin e 
pilot projektit për leximin dhe faturimin e njehsorëve elektrik me pajisje të dorës në distriktin e 
Ferizajt, duke filluar nga 01 janari i vitit 2014, por që para fillimit të këtij pilot projekti do të 
amandamentohet procedura e leximit dhe faturimit të konsumatorëve tarifor.  

o Kërkesa e KKDFE-së drejtuar ZRRE-së është që të amandamentohet procedura e tanishme e 
leximit dhe faturimit në mënyrë që t’i mundësohet leximi dhe faturimi i njehsorëve me pajisje 
të dorës (HHU) vetëm në Distriktin e Ferizajit, si dhe njëkohësisht të bëhet ndryshimi dhe 
plotësimi i procedurës aktuale në fuqi me qëllim që procedura e re t’i përshtatet kushteve dhe 
rrethanave të reja për funksionimin e punës në Distriktin e Ferizajit. ZRRE pas shqyrtimit të 
kërkesës së KKDFE-së ka vendosur që t’i mundësoj  leximin e njehsorëve me pajisje të dorës 
duke bërë amandamentimin e procedurës së leximit dhe faturimit.  

o ZRRE në aneksin 1 ka paraqitur nene të cilat ndryshojnë nga procedura aktuale e leximit dhe e 
faturimit të konsumatorëve tariforë, e të cilat ndërlidhen me leximin e njehsorëve, dhe se këto 
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ndryshime të paraqitura në aneksin 1 do t’i mundësojnë KKDFE-së që në Distriktin e Ferizajit të 
bëjnë leximin dhe faturimin e njehsorëve me pajisje të dorës (HHU). Ndërsa në aneksin 2 është 
paraqitur forma e re e faturës së energjisë elektrike e cila po ashtu vlen vetëm për 
konsumatorët e Distriktit të Ferizajit, pasi që me leximin e njehsorëve me pajisje të dorës do të 
duhet të ndryshojë edhe forma e faturës së energjisë elektrike. 

o KKDFE është e obliguar që në Distriktin e Ferizajit përveç dispozitave të theksuara në aneksin 1 
të këtij vendimi duhet të zbatoj të gjitha dispozitat tjera të procedurës aktuale të leximit dhe 
faturimit të konsumatorëve tarifor.  

III. Vendimi nxirret në gjuhën shqipe dhe do të përkthehet në gjuhën serbe dhe angleze. Në rast të 
mospërputhjes në mes të versioneve, do të mbisundojë versioni në gjuhën shqipe. 

IV. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij nga Bordi i ZRRE-së dhe do të publikohet në 
faqen elektronike zyrtare të ZRRE-së.  

 
Këshillë juridike: Pala e pakënaqur me këtë Vendim mund të inicioj konflikt administrativ në 
Gjykatën Kompetente, brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të Vendimit ose data e 
publikimit të tij në faqen elektronike të ZRRE-së, cilado që ndodh e fundit. 
 
 
Bordi i ZRRE: 

_______________________ 
Enver Halimi, Kryesues  

 
_______________________ 
Përparim Kabashi, Anëtar  

 
_______________________ 
Blerim Koci, Anëtar  

 
_______________________ 
Merita Kostari, Anëtare  

 
_______________________ 
Krenar Bujupi, Anëtar  
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Shtojca 1 

Procedura e Leximit dhe Faturimit të Konsumatorëve Tariforë me pajisje të dorës 

(Kjo procedurë vlen vetëm për konsumatorët e Distriktit të Ferizajit – pilot projekti) 

1. Përgatitjet për lexim 

1. Procesi fillon me hapjen e periodës se leximit, përfshirjen (futjen) e shtigjeve të leximit në 
HHU (Pajisje elektronike e dorës për leximin e gjendjeve të njehsorit elektrik dhe shtypjen 
e faturës së konsumatorit, ang. Held Hand Unit “HHU”) sipas daljeve/transformatorëve 
10/0.4kV (futja e të gjitha informatave dhe fushave të nevojshme për leximin e 
konsumatorëve nga Lexuesi), ose shtypja e listave të leximit nga sistemi i CCP-së gjithnjë 
sipas daljeve 10/0.4 kV, të radhitura sipas lexuesit dhe transformatorëve 0.4 kV. 

2. Hapja e periodës do të bëhet në fillim të muajit – ciklit të leximit, ndërsa përfshirja (futja) e 
shtigjeve (TS 0.4 kV) do të jetë në baza ditore për gjatë gjithë muajit. Sektori i analizave 
është përgjegjës për planifikimin, gjenerimin/nxjerrjen, futjen e regjistrave të leximit, ri-
radhitjen e konsumatorëve në shteg si dhe analizën e të gjitha gjendjeve të lexuara nga 
lexuesi në teren, për gjatë gjithë kohës se leximit si dhe në kohë reale. 

2. Leximi dhe evidentimi i gjendjes 

1. Konsumatorët e Distriktit të Ferizajit e të grupit tarifor 4, 5, 6, dhe 8 duhet të lexohen 
brenda një afati kohor prej 20 - 22 ditë pune duke përfshirë çdo rilexim dhe verifikim nga 
ana e Lexuesit të njehsorëve. 

2. Të gjithë konsumatorët e këtyre kategorive me njehsorë me konstante 1 do të lexohen 
përmes pajisjes HHU, ndërsa leximin grupeve tarifore 4, 5, 6, dhe 8 me lexim nga distanca e 
bën sektori i AMR-së. 

3. Leximi i njehsorëve duhet të përfshijë periudhën një mujore të shpenzimit të energjisë 
elektrike. Data e leximit të çdo konsumatori do të jetë e njëjtë si e leximit paraprak me 
maksimum ± 2 (dy) ditë pune. Në rast se data e leximit dhe toleranca e lejuar 2 (dy ditë) i 
bie të jetë në fund të javës ose gjatë festave shtetërore atëherë periudha kohore e 
shpenzimit të energjisë elektrike mund të shkurtohet ose të zgjatet për aq sa zgjasin këto 
festa. 

4. Çdo Udhëheqës i Leximit në Distrikt së bashku me analistët përkatës janë të obliguar që në 
kohë reale (online) të kontrollojnë dhe monitorojnë leximet, në mënyrë që të sigurohet se 
leximi është i rregullt dhe i saktë. 

3. Faturimi i konsumatorëve të grupeve tarifore 4, 5, 6, 7 dhe 8 

1. Lexuesit e njehsorëve me konstantë 1 do të jenë të pajisur me HHU (nënkupton pajisjen 
elektronike mobile të dorës në të cilën vendosen, ruhen gjendjet e leximit, llogarit dhe 
shtyp e faturat e konsumatorëve në teren) të cilët do të bëjnë leximin dhe shtypjen-
prodhimin e faturave për secilin konsumatorë të këtyre grupeve tarifore. 

2. Për konsumatorët me konstante me të madhe se 1 të këtyre grupeve tarifore të cilët 
lexohen nga distanca, fatura prodhohet me kalimin e shënimeve në mënyrë automatike 
nga Sistemi i AMR-së në Sistemin CCP dhe do t’ju shpërndahen konsumatorëve nga 
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personat përgjegjës të Divizionit të Rrjetit në Distrikt. Po ashtu leximet e realizuara nga 
distanca mund të përdoren edhe për prodhimin e faturave në rastet kur ajo është kërkuar 
nga lexuesit e pajisur me HHU, në rastet kur nuk ka qasje në pikën matëse. 

3. Secili konsumatorë me rastin e vizitës, leximit të pikës matëse - njehsorit do t’i shtypet 
fatura në të njëjtën kohë për energjinë e shpenzuar, përveç rasteve të pasaktësisë apo 
shkaqeve tjera të mundshme teknike, mirëpo lexuesi është i obliguar që në afatin sa më të 
shkurtë të mundshëm jo më larg se mbyllja e shtegut përkatës të ri-vizitoj konsumatorin 
dhe të bëjë të gjitha rregullimet e nevojshme. 

4. Faturimi i konsumatorëve të grupeve tarifore 4, 5, 6 dhe 8 të lexuar me pajisje të dorës do 
të bëhet sipas Sistemit Tarifor të aprovuar nga ZRRE. 
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Shtojca 2 
Fatura e energjisë elektrike vetëm për konsumatorët e Distriktit të Ferizajit 

 


