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Hyrje
Në bazë të Ligjit nr. 05/L-084 për Rregullatorin e Energjisë, Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) është
përgjegjëse për përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve respektive të pjesëmarrësve të tregut, sipas
rregullave transparente dhe jo diskriminuese që sigurojnë kontroll rregullator për tregun e energjisë
elektrike.
Po ashtu Ligjet dhe aktet nënligjore përcaktojnë detyrimet e përgjithshme të Operatorëve të energjisë
përfshirë Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (KEDS).
ZRRE bazuar në mandatin e dhënë në Ligjin për Rregullatorin e Energjisë dhe Ligjin për Energjinë
Elektrike, ka paraparë që gjatë muajit nëntor 2018 të bëjë monitorimin e ndërmarrjeve të licencuara të
energjisë.
Janë formuar grupe për monitorim të lëmive të ndryshme, dhe një prej tyre është monitorimi i
ndërprerjeve të energjisë dhe mirëmbajtja.
Grupi për monitorimin e ndërprerjeve të energjisë dhe mirëmbajtjes do të fokusohet kryesisht te
monitorimi i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (KEDS) dhe pjesërisht te
Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike (KESCO) dhe Operator Sistemi, Transmisioni dhe
Tregu (KOSTT).
Për të realizuar monitorimin është e nevojshme të marren parasysh obligimet nga dokumentet:





Rregulla për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji;
Rregulla për Shkyçjen dhe Rikyçjen e Konsumatorëve në Sektorin e Energjisë;
Standardet e Cilësisë së Furnizimit dhe Shërbimit;
Kodi i rrjetit, Kodi i shpërndarjes dhe Kodi i matjes së shpërndarjes.

Përveç këtyre dokumenteve për të realizuar monitorimin sa më përpitë, nevojitet të bazohemi në
dokumentet e dërguara nga KEDS/KESCO - Planifikimet për mirëmbajtje dhe realizimet e tyre, Raportet e
ndryshme, indikatorët (SAIDI, SAIFI, ENS etj.) pastaj njoftimet e publikuara për të gjitha ndërprerjet për
tërë muajt e vitit 2018, Procesverbalet e punëve, të cilat do të kërkohen sipas rastit, si dhe dokumente
tjera të cilat do të kërkohen me rastin e takimit sipas rastit;

Analiza e përgjithshme e ndërprerjeve
Pas mbledhjes së të dhënave të nevojshme si nga dokumentet po ashtu edhe nga vizitat, ato janë
analizuar dhe është përgatitur një raport mbi rrjedhën e monitorimit, gjetjet dhe eventualisht
rekomandimet që dalin nga monitorimi.
Fillimisht janë analizuar planifikimet për mirëmbajtje dhe realizimet e tyre. Nga Raportet e planifikimit të
ndërprerjeve vërehet se përshkrimi i arsyes së ndërprerjes është shumë herë i njëjtë dhe nuk paraqet
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ndonjë njoftim se për çfarë arsye është parashikuar ndërprerja. Këto përshkrime janë të një forme të
përgjithësuar si psh. mirëmbajtje preventive, ku për muajin nëntor 2018 nga 100 linja 10 kV të
planifikuara për ndërprerje të gjitha kanë përshkrimin mirëmbajtje preventive. Edhe koha dhe
kohëzgjatja janë po ashtu të njëjta - nga ora 10:00 deri në 16:00. Nga këto linja të parashikuara për
mirëmbajtje në nëntor për të gjitha distriktet, në 32 prej tyre parashikohet një herë ndërprerje për
mirëmbajtje, në 36 prej tyre nga 2 herë, në 24 prej tyre nga 3 herë dhe 8 prej tyre janë paraparë 4 herë
të ndërpriten, të gjitha nga 6 orë.
Në distriktin e Prishtinës prej 23 linjave për të cilat parashihet mirëmbajtje, për një linjë parashihet një
herë në muaj, për 15 linja parashihen nga 2 mirëmbajtje, ndërsa për 7 linja nga 3 mirëmbajtje në muajin
nëntor.
Më poshtë është dhënë tabela me numrin e linjave me nga 1,2,3 dhe 4 ndërprerje të parapara për të
gjitha distriktet në muajin nëntor.
Nëntor

FE

GJ

GL

MI

PE

PR

PZ

Gjithsej

1

6

3

8

3

4

1

7

32

2

7

1

1

3

1

15

8

36

3

2

7

0

3

4

7

1

24

4

0

0

4

2

2

0

0
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Gjith.

15

11

13

11

11

23

16

100

Tabela me numrin e ndërprerjeve për linja 10 kV sipas distrikteve
Me analizimin e ndërprerjeve të planifikuara për muajin shtator shihet se gjithsej janë paraparë 269
ndërprerje për 219 linja. Prej këtyre parashikimeve 117 ndërprerje janë realizuar, ndërsa 153 nuk janë
realizuar. Arsyeja e këtyre ndërprerjeve ndryshon, për dallim nga muaji nëntor, në këtë dominon
Shqyrtimi i Mbrojtjes Rele, revizion -pastrim traseje, Ndërrimi i shtyllave te T.M dhe pastrimi i trasesë,
Pastrimi i trasesë dhe shtrëngimi i rrjetit, Mirëmbajtje etj., por edhe koha dhe kohëzgjatja e ndërprerjeve
në këtë muaj ndryshon.
Numri i ndërprerjeve të parapara në linja në muajin shtator për të gjitha distriktet është si vijon:
-

nga një ndërprerje 184 linja,
nga dy ndërprerje 27 linja,
nga tri ndërprerje 4 linja,
nga katër ndërprerje 1 linjë dhe
nga pesë ndërprerje 3 linja.

Sipas indikatorëve të cilësisë së furnizimit, bazuar në të dhënat e KEDS, nga Janari deri në fund të
shtatorit 2018, në rrjetin e shpërndarjes gjithsej janë 33.6 GWh energji e pafurnizuar (ENS), prej të cilave
10.83 GWh nga ndërprerjet e planifikuara, ndërsa 22.77 GWh nga ndërprerjet e paplanifikuara.
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Vizitat në terren
Pas analizimit të raporteve të planifikimit për mirëmbajtje dhe realizimet e tyre si dhe njoftimeve të
publikuara, stafi i ZRRE ka organizuar vizita në terren për të verifikuar mbarëvajtjen e këtyre
ndërprerjeve të lajmëruara. Vizita është realizuar nga 3 ekipe në disa rajone të Distriktit të Prishtinës,
Mitrovicës dhe Ferizajt.
Janë krijuar 3 grupe të cilët kanë dalë në terren me datë 13.11.2018 në të njëjtën kohë. Grupet kanë
monitoruar ndërprerjet e lajmëruara në media në 3 distrikte:
-

Distriktin e Prishtinës
o NS 110/10 kV Prishtina 5 – linja për NS 10/04 kV Kodra e Trimave 4;
o NS 110/10 kV Prishtina 5 – linja për NS 10/04 kV Ismet Krasniqi;
o NS 220/35/10 Pdujevë linja 10 kV për Ballovc;
o NS Koliq 35/10 kV linja 10 kV për Koliq;

-

Distriktin e Mitrovicës

-

o NS 110/10 kV Vushtrria linja 10 kV për Novolan
Distriktin e Ferizajt
o
o
o

NS 35/10 kV Shtime - linja 10 kV për Petrovë
NS 35/10 kV Shtime - linja 10 kV për Caralevë
NS 35/10 kV Magurë - linja 10 kV Drenicë

1. Linja 10 kV Kodra e Trimave 4 nga Prishtina 5, Distrikti i Prishtinës
Njëra nga vizitat është realizuar në NS 110/10 kV Prishtina 5, lidhur me lajmërimin në media për
shkyçjen e linjës që furnizon NS 10/04 kV Kodra e Trimave 4 (Kodi 13000012057) nga ora 08:00 deri
16:00 me arsyetimin kyçje e konsumatorëve dhe demontimi i linjave ekzistuese.
Në raportet për ndërprerjet e planifikuara në ZRRE nuk figuron kjo linjë në listën e shkyçjeve.
Nga operatori i NS të KOSTT u njoftuam se nuk ka pasur ndonjë kërkesë për shkyçje të asnjë dalje në
këtë NS. Po ashtu pas vizitës së lagjes ku është NS 10/04 kV Kodra e Trimave 4 (në afërsi të shkollës
fillore Asim Vokshi) nga banorët është konfirmuar se nuk ka pasur ndërprerje të energjisë në ditën e
përmendur si dhe për disa ditë më parë.
Duhet theksuar se emërtimi i daljeve të deklaruara nga KEDS nuk përputhet me emërtimin që kanë
operatorët në SCADA të këtij NS as në evidencat e tyre. Bazuar në këto ndryshime është shqetësuese si
përcaktohen daljet për të cilat ekipet e punës kërkojnë shkyçje, dhe a janë ata të sigurtë se është
shkyçur linja e kërkuar për mirëmbajtje!
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2. Linja 10 kV Ismet Krasniqi nga Prishtina 5, Distrikti i Prishtinës
Nga operatori në NS 110/10 kV Prishtina 5, nga grupi monitorues janë kërkuar informata edhe për
furnizimin e NS 10/04 kV rruga Ismet Krasniqi (Kodi 12000008127) për të cilën ka qenë i publikuar
informimi për ndërprerje të planifikuar për datë 13.11.2018 nga ora 08:00 deri 11:00 dhe 13:00 deri
16:00 me arsyetimin kyçje e konsumatorëve në rrjetin e ri. Edhe për këtë ndërprerje operatori nuk ka
pasur kërkesë për shkyçje, por as nuk kishte informatë nëse kjo linjë furnizohet nga ky NS. Po ashtu pas
vizitës në këtë lagje ku është NS 10/04 kV Ismet Krasniqi në rrugën Ismet Krasniqi, nga banorët është
konfirmuar se nuk ka pasur ndërprerje të energjisë në ditën e përmendur si dhe për disa ditë më parë.
Në raportet për ndërprerjet e planifikuara në ZRRE as kjo linjë nuk figuron në listën e ndërprerjeve për
mirëmbajtje.

3. Linja 10 Ballovc nga NS 220/35/10 kV Podujeva, Distrikti i Prishtinës
Grupi punues i ZRRE-së më tej ka vazhduar monitorimin në terren dhe ka vizituar NS 220/35/10 kV
Podujeva dhe është informuar nga operatori i NS për situatën në këtë NS.
Vizita tjetër ka qenë në NS 220/35/10 kV të KOSTT në Podujevë, lidhur shkyçjen e lajmëruar të daljes 10
kV Ballovc. Sipas planifikimit të KEDS të dërguar në ZRRE për muajin nëntor për daljen 10 kV Ballovc
(Kodi 14000008) është paraparë shkyçja për mirëmbajtje preventive me datë 12.11.2018 dhe me
24.11.2018 nga ora 10:00-16:00. Sipas informimit publik nga KEDS në media, kjo punë është paraparë
për datën 13.11.2018 nga ora 10:00-16:00 si mirëmbajtje preventive dhe me kërkesë të palëve të treta,
dhe gjatë kësaj periudhe pa energji është paraparë të mbesin fshatrat Surkishi, Ladovci, Sveçla,
Shajkovci, Dumoshi, Surdulli, Hertica, Drazhnja, Rakenica dhe Turuçica. Dalja e Ballovcit është shkyçur
me 12.11.2018 nga ora 10:00 – 16:00 ashtu si është planifikuar. Këtu është informuar publiku në mënyrë
të gabuar.
Megjithatë në NS Podujevë, operatori i KOSTT na ka informuar se janë duke punuar ekipe të
mirëmbajtjes të KEDS në teren dhe është bërë shkyçja e linjës për Ballovc nga KOSTT-i për të mundësuar
lidhjen e urave të Podujevës 5 me Podujevën 4 (09:10 – 10:01), në rrugën për Nish. Kjo punë ishte
emergjente meqë ka pasur rënie të shumëfishta të linjes Podujeva 5 gjatë ditës, kështu ekipet e KEDS
ishin duke punuar dhe u vërtetuan përmes bisedës së operatorit me ekip. Gjatë vizitës në terren Grupi
punues është informuar nga banorët për ndërprerjen e energjisë ashtu si është konfirmuar nga
operatori i KOSTT.
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Disa urdhëresa për shkyçje të linjave 10 kV në NS 220/35/10 kV, Podujevë
Duhet theksuar se SCADA e KEDS-it në NS të KOSTT nuk punon dhe operatorët informohen për rënie të
linjave nga konsumatorët, kur ka ndërprerje të energjisë elektrike në shpërndarje.

4. Linja 10 kV Koliq nga NS 35/10 kV Koliq, Distrikti i Prishtinës
Vizita tjetër ka qenë në NS Koliq 35/10 kV të KEDS në fshatin Koliq lidhur me shkyçjen e lajmëruar të
daljes 10 kV Koliqi (Kodi 14016002) si mirëmbajtje preventive. Sipas informimit publik nga KEDS në
media shkyçja është pritur të bëhet me datë 13.11.2018 nga ora 10:00-16:00, ndërsa sipas planit mujor
të ndërprerjeve të dërguar në ZRRE ka qenë e paraparë shkyçja me datë 09.11.2018 nga ora 10:00-16:00
dhe me datë 13.11.2018 nga ora 10:00-16:00 ku gjatë kësaj ndërprerje pa furnizim me energji elektrike
do të mbesin fshatrat Koliq, Ballaban dhe Nishevc.
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NS 35/10 kV Koliq
Vlen të theksohet se LP për Koliq ka qenë i shkyçur me datë 07.11.2018 nga ora 12:50 deri në 13:53 për
shkak të zjarrit në shkollën e Koliqit.

Urdhëresa për shkyçje të linjes 10 kV të Koliqit në NS 35/10 kV, Koliq
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Gjatë këtij monitorimi grupi ka vizituar punëtorët e KEDS-it duke punuar në terren në ndarësin linjor.
Sipas ekipit punimet i kishin filluar në orën 10:30 dhe i kanë përfunduar pak para orës 16:00, të cilët pas
përfundimit të punëve janë takuar serish me grupin punues edhe në NS Koliq.
Nga punëtorët e KEDS-it jemi informuar se i njëjti ekip para ditës ka punuar në fshatin Letanc për shkak
të ndërrimit të 4 (katër) shtyllave “12-1000” të Largpërçuesit që furnizohet nga NS 220/35/10 kV
Podujeva.

Urdhëresa e punës për linjat Letanc dhe Koliq
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Punimet e ekipit në linjën 10 kV në Koliq për instalimin e ndarësit linjor

5. Linja 10 kV Novolan nga NS 110/10 kV Vushtrria 2, Distrikti i Mitrovicës
Vizita tjetër monitoruese është realizuar në distriktin e Mitrovicës është po ashtu me datë 13.11.2018 në
NS 110/10 kV Vushtrria 2 lidhur me shkyçjen e lajmëruar të daljes 10 kV Novolan (Kodi 73000005) si
mirëmbajtje preventive. Sipas informimit publik nga KEDS në media shkyçja është pritur të bëhet me
datë 13.11.2018 nga ora 10:00-16:00, ndërsa sipas planit mujor të ndërprerjeve të dërguar në ZRRE ka
qenë e paraparë shkyçja me datë: 06.11.2018 nga ora 10:00-16:00, pastaj me 16.11.2018 nga ora 10:0016:00, me 20.11.2018 nga ora 10:00-16:00 dhe me datë 24.11.2018 nga ora 10:00-16:00 të gjitha me
arsyetimin mirëmbajtje preventive ku gjatë kësaj ndërprerje pa furnizim me energji elektrike do të
mbesin fshatrat Bukoshi, Novolani, Kolla, Vërnica, Shallci, Druvari dhe Mihaliqi.
Fillimisht grupi monitorues ka vizituar NS 110/10kV Vushtrria 2 rreth orës 13:05, ku operatori i
nënstacionit ka njoftuar se personi përgjegjës nga ana e KEDS ka bërë shkyçjen e daljes 10kV Novolan në
ora 10:00 sipas urdhëresës së punës së mëposhtme.
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Urdhëresa e punës për linjën 10kV Novolan
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Urdhëresa për shkyçje të linjës 10 kV Novolan të NS 110/10kV Vushtrria 2

Sipas urdhëresës së punës ekipi i mirëmbajtjes së distriktit të Mitrovicës ka pasë për detyrë të bëjë
montimin e konzollave 10kV dhe bartjen e përçuesve prej shtyllës së vjetër (druri) në shtyllën e re
(beton).
Pas kësaj grupi monitorues ka vizituar zyrat e KEDS-it ku është njoftuar se në cilin vend është duke
punuar ekipi i mirëmbajtjes, dhe së bashku me koordinatorin për evitimin e prishjeve, grupi ka shkuar në
vend punishte rreth orës 14:20 në fshatin Novolan. Udhëheqësi i ekipit të mirëmbajtjes, njoftojë se
punimet i kishin kryer (shih foto më poshtë) sipas urdhëresës së punës, dhe se ishin duke demoluar
shtyllën e vjetër të drurit. Në ora 15:15 është kyçur LP 10kV Novolan.
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Punimet e ekipit të mirëmbajtjes në linjën 10 kV Novolan

Vlen të theksohet se LP 10kV Novolan është shkyçur me datë 06.11.2018 nga ora 10:00 deri në 16:00 për
shkak të revizionit në rrjet dhe me datë 10.11.2018 nga ora 09:00 deri në 12:00 për shkak të punimeve
në rrjet nga firma Elcom-A.

Urdhëresat për shkyçje të linjës 10 kV Novolan të NS 110/10kV Vushtrria 2
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6. Linja 10 kV Petrova dhe Caraleva nga NS 35/10 kV Shtime, Distrikti i Ferizajt
Vizita tjetër është filluar me inspektimin e shkyçjes se lajmëruar të daljes 10 kV Petrova (Kodi:
41046002) si mirëmbajtje preventive. Sipas informimit publik nga KEDS shkyçja është paraparë të bëhet
nga ora 10:00-16:00 dhe gjatë kësaj ndërprerje pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë
e Shtimes, Petrova, Reçaku (një pjesë) dhe Mullopolci.
Gjate inspektimit te linjës grupi ka hasur ne ekipin e KEDS-it të cilët kanë qenë duke bërë ndërrimin e
vajit të Trafove në fshatin Reçak si dhe kanë konfirmuar se ndërprerja është bërë në ora 10:00 dhe se
energjizimi pritet të ndodhë në orarin e paraparë. Po ashtu ekipi i KEDS-it ka informuar se përveç
ndërrimit të vajit në trafo po ashtu është bërë edhe inspektimi detal i linjës (revizioni) e që kjo përfshinë:
ndërrimin e mundshëm të izolatorëve, përçuesve, shkarkuesve të tensionit etj. Ekipi i KEDS-it ka
prezantuar urdhëresën e punës nr 035320.

Urdhëresa e punës per ndaljen e linjës 10 kV Petrova
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Punimet e ekipit në linjën 10 kV në Petrovë gjatë mbushjes së vajit dhe inspektimeve tjera
Grupi ka vazhduar me vizitën tjetër të inspektimit për ndërprerjen e lajmëruar të daljes 10 kV Caraleva
(Kodi: 41046004). Kjo ndërprerje ka qenë e lajmëruar si: Energjizimi i Stabilimentit Shpërndarës në
Shtime - Dalja e Caralevës me orar 10:00 deri ne ora 16:00 dhe gjatë kësaj ndërprerje pa furnizim me
energji elektrike do të mbesin: pjesë të Shtimes, Qesta e Reqakut, Belinci, Caraleva, Topilla, Llanishti,
Devetaku, Grejqevci, Zborci, Pjetershtica, Duga dhe Karaçica. Gjate inspektimit të linjës grupi ka hasur në
ekipin e KEDS-it të cilët kanë qenë duke bërë montimin e Stabilimentit Shpërndarës. Duhet të theksohet
se orari i paraparë per ndërprerje të daljes 10 kV Caralevë nuk është respektuar pasi që ndërprerja në
ketë dalje ka ndodhur pas orës 13:00 dhe jo siç ishte paralajmëruar në ora 10:00. Edhe këtu ekipet e
KEDS-it kanë prezantuar urdhëresat e punës 0353xx.

15

Urdhëresa e punës per ndaljen e linjës 10 kV Caraleva
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Punimet ne instalimin të Stabilimentit Shpërndarës ne fshatin Caralevë
Pas vizitës së këtyre dy linjave të cilat furnizoheshin nga në NS Shtime 35/10 kV ekipi ka shkuar edhe në
nënstacion me qellim të verifikimit te gjendjes. Gjatë diskutimit me përgjegjësin e NS 35/10 kV është
vërtetuar se të gjitha ndërprerjet e parapara për mirëmbajte janë bërë sipas procedurave. Po ashtu janë
inspektuar edhe librat e punës në të cilat janë të shënuara koha e ndërprerjeve si dhe koha e
energjizimit të daljeve.
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Urdhëresa për shkyçje të linjës 10 kV të Petrova dhe Caraleva nga NS 35/10 kV Shtime, Distrikti i
Ferizajt

7. Linja 10 kV Drenica nga NS 35/10 kV Magurë, Distrikti i Ferizajt
Grupi ka vazhduar me vizitën e tretë të inspektimit për ndërprerjen e lajmëruar të daljes 10 kV Drenica
(Kodi: 41048001). Kjo ndërprerje ka qenë e lajmëruar si: Shtrirje e përçuesit, me orar 10:00 deri në ora
16:00 dhe se gjatë kësaj ndërprerje pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: pjesë të Rrezes,
fshatrat Mirenë, Fushticë e Eperme, Fushticë e Ulët, Resinoc, Baincë , Shalë dhe Krojmirë.
Ekipi ka arritur që të bëjë inspektimin përgjatë fshatrave: Mirenë, Fushticë e Eperme, Fushticë e Ulët,
Resinoc por që nuk ka hasur ne ekipe te KEDS-it. Është informuar nga konsumatorët se ka pasur
ndërprerje dhe se ndërprerja ka zgjatur nga ora 10:00 deri në ora 12:30.
Me qellim të vërtetimit më të saktë të informatave të marruara nga konsumatorët, ekipi ka shkuar edhe
ne nënstacion 35/10 kV Magurë me qellim të verifikimit te gjendjes. Gjatë diskutimit me përgjegjësin e
NS 35/10 kV është vërtetuar se të gjitha ndërprerjet e parapara për mirëmbajte, janë bërë sipas
procedurave. Ekipi ka bërë inspektimin e librave të punës e në të cilat kanë qenë të shënuara koha e
ndërprerjeve si dhe koha e energjizimit. Duhet te theksohet se këtu orari i ndërprerjes ka qenë me i
shkurtë përkatësisht nga ora 10:00 deri në ora 12:30 pasi që shtrimi i përçuesit nga nën kontraktori
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është bërë me herët se që ishte e paraparë dhe se nuk kanë ekzistuar arsye të mbajtjes me të gjatë të
konsumatorëve pa energji.

Urdhëresa për shkyçje të linjës 10 kV Drenica nga NS 35/10 kV Magurë, Distrikti i Ferizajt

Konkluzion
Raporti është punuar bazuar në dokumentet e lartcekura dhe vizitat e realizuara të grupeve të
monitorimit. Në analizë është marrë planifikimi për muajin nëntor, si dhe planifikimi dhe realizimi i
muajit shtator (si raport i fundit i dërguar deri tash).
Si përfundim nga analiza e dokumenteve të poseduara dhe vizitave në terren janë evidentuar si çështje
për shqyrtim këto aspekte:
-

numri i lartë i ndërprerjeve për mirëmbajtje (siç është rasti me muajin nëntor);

-

arsyeshmëria dhe përshkrimi i punëve të disa rasteve jo të sakta, dhe me përsëritje të shpeshta;

-

kohëzgjatja e ndërprerjeve jo në harmoni me punët e nevojshme për mirëmbajtjen e caktuar;

-

ndërprerje të shumta madje deri në 5 herë brenda të njëjtit muaj të njëjtës linjë;
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-

mospërputhje e disa rasteve të planit të mirëmbajtjeve të dërguar në ZRRE dhe njoftimeve në
media, dhe vet realizimit të ndërprerjes.

-

emërtimi i daljeve të deklaruara të KEDS nuk përputhet me emërtimin që kanë operatorët në
SCADA e as në evidencat e tyre.

Procesi ka vazhduar të monitorohet dhe nëse ka indikacione për ndërprerje të çfarëdo lloji grupi punues
do të ndërmerr aksion për të shqyrtuar situatën.
Po asht në ndërkohë ka mbetur të kryhen edhe analiza mujore për tërë vitin të cilat do të përfshihen në
shtojca të raportit.

Fund i raportit
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Shtojca 1
Pas përfundimit të draft raportit është vazhduar me monitorim të gjendjes së furnizimit me theks të
veçantë ndërprerjet si ato për mirëmbajtje (të rregullt apo emergjente).
Në ndërkohë ZRRE ka dërguar një shkresë drejtuar KESCO/KEDS ku kërkohet ndërprerje e
menjëhershme e reduktimeve dhe ndërprerjeve për mirëmbajtje gjatë sezonës së dimrit, me përjashtim
të mirëmbajtjeve të domosdoshme, pa të cilat mund të rrezikohet sistemi apo siguria e furnizimit me
energji elektrike.
Po ashtu ka vazhduar monitorimi i vazhdueshëm i furnizimit përmes formave të ndryshme. Në kuadër të
këtij monitorimi me datë 03.12.2018 janë kontaktuar shumë NS 110/x kV si dhe janë bërë tentativa të
kontaktohen edhe NS 35/10 kV por pa sukses. Nga NS 110/x kV si Gjilani 1, Lipjani, Prizreni 1, Rahoveci,
Burimi, Vushtrria 2 janë marrë informata se në shumicën e këtyre NS-ve gjendja me furnizim ka qenë e
mirë pas datës 23 e më vonë dhe nuk ka pasur ndonjë ndërprerje të energjisë as për mirëmbajtje e as
reduktime. Në NS Lipjan ka pasur punime në linjën për Gadime dhe në Vushtrri linja për Smrekovnicë
(ndërprerje në 3 fshatra).
Gjatë periudhës pas këtyre datave ka pasur kërkesa për ndërprerje për shkak të punimeve emergjente
si: NS 35/10 kV Fushe Kosova, NS 35/10 kV Shtime, NS 35/10 kV Ferizaji II, dhe LP 35 kV TCA-Fushe
Kosovë të cilat ZRRE i ka lejuar.
Ka pasur edhe ndërprerje me kërkesë të KOSTT në NS 110/35/10 kV Therandë 3 herë për punë rreth
rehabilitimit të pajisjeve elektrike të tensionit të lartë.
Ka pasur edhe ndërprerje – rënie në nivel të KOSTT për shkak të prishjeve për të cilat edhe janë dhënë
informata nga KOSTT si: NS 110/x kV Prishtina 1 (dy herë), NS 110/x kV Peja 1, NS 110/x kV Theranda (2
herë), NS 110/x kV Lipjani, dhe NS 110/x kV Prishtina 2. Disa prej tyre janë shkaktuar nga prishjet në linja
35 kV apo 10 kV.
DTE ka analizuar edhe raportet për ndërprerje të planifikuar gjatë tërë vitit 2018, dhe ka ardhur deri të
dhëna për këto ndërprerje për secilin distrikt. Më tej është dhënë tabela me të dhënat e përmbledhura
për tërë sistemin.
Janar-Tetor
2018

Ferizaj

Gjakove

Gjilan

Mitrovice

Peje

Prishtine

Prizren

Gjithsej

Gjithsej
ndërprerje

Te realizuara/
Te parealizuara

1

261

263

281

146

351

435

170

1907

1907

2

23

27

33

24

19

55

47

228

456

3

5

8

6

4

3

17

15

58

174

4

0

0

2

2

0

9

1

14

56

PO

1308

5

0

0

1

4

0

7

1

13

65

JO

1350

Gjithsej

289

298

323

180

373

523

234

2220

2658

2658
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Ndërsa sipas muajve ndërprerjet e planifikuara varirojnë nga 191 deri në 531, por të realizuara nga 86
deri 170. Është interesant të theksohet se në muajin prill janë planifikuar më së shumti ndërprerje por
janë realizuar më së paku që shihet edhe në tabelën më poshtë.
Ndërprerje

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Gjithsej

Po

132

170

141

86

115

121

152

145

117

129

1308

Jo

59

62

163

445

98

47

75

106

152

143

1350

Gjithsej

191

232

304

531

213

168

227

251

269

272

2658

Shtojca 2
Me datë 17.12.2018 është mbajtur takim me përfaqësues të KEDS/KESCO lidhur me ndërprerjet dhe
reduktimet e kohëve të fundit, por edhe me funksionimin e sistemit në përgjithësi gjatë tërë vitit 2018.
Aty u dhanë vërejtje të ndryshme për çështjet si:
- lajmërimet në media dhe ndryshimi ndaj raporteve që dërgohen në ZRRE,
- mirëmbajtjet dhe periudha dimër verë përfshirë realizimet e tyre dhe numrin e shkyçjeve të
linjave të caktuara brenda muajve,
- indikatorët dhe gjendja e rrjetit me gjithë numrin e lartë të ndërprerjeve për mirëmbajtje,
- reduktimet për mungesë të energjisë dhe mos evidentimi i tyre etj.
Shtojca 3
Me datë 18.12.2018 pas informatave se ka ndërprerje në disa rajone një pjesë nga grupi punues i
përcaktuar ka dalë në monitorim në pjesë të Prishtinës (Mati). Gjatë kësaj vizite grupi ka gjetur prishje
të një shtylle, që ishte si shkak i ndërprerjeve por nga qytetarë dhe polici që ruante shtyllën jemi
informuar se ka vonesë të theksuar të intervenimit në këtë rejon. Arsyeja e vonesës ishte se pajisja
(eskavatori) për rregullimin e shtyllës ishte e zënë në aktivitete tjera dhe komunikacioni ishte i ngarkuar
që ka shkaktuar vonesa për këtë. Grupi monitorues më vonë e ka vizituar serish vendin e prishjes dhe ka
vërtetuar se prishja është evituar.
Mirëpo në të njëjtën ditë ekipi ka vizituar edhe ekipin punues të KEDS në NS Prishtina 7 ku kishte
ndërprerje të një linje dalëse dhe kjo kishte shkaktuar mos furnizim të një pjese të lagjes Mati dhe pjesë
tjera të qytetit. Ekipi kishte lokalizuar vendin e prishjes dhe mbetej sanimi i prishjes.
Të njëjtën ditë është vizituar edhe NS Prishtina 1 - 110/35 kV ku është konstatuar se nuk ka ndonjë
ndërprerje dhe linjat nuk janë të mbingarkuara, dhe pas kësaj i është bërë vizitë NS 35/10 kV në Fushë
Kosovë. Aty po ashtu nuk kishte ndonjë mbingarkesë të linjave apo transformatorëve – pra nuk kishte
ndonjë kufizim në furnizimin me energji të konsumatorëve. Në Këtë ka kontribuar edhe futja në operim i
transformatorit të 5të në këtë NS.
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Shtojca 4
Po të njëjtën ditë ka pasur raportime për ndërprerje të shumta në Junik dhe rrethinë. Sipas
informacionit të operatorit të KOSTT në NS Deçan, linja për Junik është shumë e ngarkuar dhe shpesh
për shkak të mbingarkesës bije nga puna, e pastaj është pothuaj e pamundur të kyçet pa e shkarkuar
linjën pjesërisht.
Përveç kësaj në këtë territor janë duke u bërë investime në linjë dhe për të mundësuar punimet shpesh
është shkyçur linja. Gjithashtu edhe në këto raste kur ndërprerja është bërë për të mundësuar punimet
pas përfundimit të punëve, kyçja është e vështirë për shkak të mbingarkesës në momentin kur
konsumatorët kanë qenë për një kohë të konsiderueshme pa tension.
Ndërsa sa i përket ditës së sotme nuk ka pasur ndërprerje për punë, por linja ka rënë në ora 07:33 (moti
i keq), dhe megjithëse janë ekipet në terren tërë kohen ende (13:30h) nuk kanë pasur sukses ta kyçin
këtë linjë (janë bërë disa tentime për kyçje).

Shtojca 5
Me datë 17.01.2019 KEDS ka paraqitur në media ndërprerje për punë investive:
Në NS 220/35/10 kV Podujeva do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Letanci (Kodi:14000012) prej orës 11:00-12:00 dhe prej orës 14:00-15:00
Vendet: Obrançë, Peran, Obrançë 1, 2, 3, Bradash, Bajqinë, Katunishtë, Lepajë, Dobratin 1 dhe Ferma e
Pulave Peran.
Arsyeja e ndërprerjes: Rritja e kapaciteteve transformuese.
Në NS 35/10 kV Besi do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Prugovci (Kodi:10013012) prej orës 12:30-13:30
Vendet: Barilevë Lecët,Te kanali Besi, Leban te baza 1, Prugovc Extra Dragusha, Leban Dobratiqët, Besi
Ambulanca 1, Rimanishta, Betoniera private Lebanë, Objekti privat Deshishku, Zenit, Jaha Company dhe
Prugovc Zuqollët.
Arsyeja e ndërprerjes: Rritja e kapaciteteve transformuese.
Në NS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Llapushniku (Kodi:16023003) prej orës 11:00-12:00 dhe prej orës 14:30-15:30
Vendet: Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjice, Shkolla LLapushnik, Kleqk e re.
Arsyeja e ndërprerjes: Rritja e kapaciteteve transformuese.
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Me këtë datë pra 17.01.2019 një pjesë e grupit punues ka bërë vizitë në dy nga tri vendet e deklaruara
në media nga KEDS për ndërprerje për punë investive:
Në NS 220/35/10 kV Podujeva
Në NS 35/10 kV Besi
Në të dy këto Nënstacione nuk janë realizuar ndërprerjet dhe grupi e ka vërtetuar se konsumatorët janë
furnizuar atë ditë pa ndërprerje.
Është për t’u theksuar rasti për të cilin na njoftoi operatori i KOSTT për ndërprerje një ditë më parë të
drejtimit për Livadicë: Kjo ndërprerje është bërë për të mundësuar vendosjen e trafo 400 kW nga
Livadica në Boricë dhe atë nga Borica 250 kW për në Livadicë. Ky ndërrim është bërë meqë në linjën e
Livadicës janë montuar njehsorët në shtylla që ka ndikuar në zvogëlimin e konsumit nga konsumatorët.
Kjo len të mendohet se para këtij ndryshimi është manipuluar me njehsor nga konsumatorët.
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