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Lista e shkurtesave 

ZRRE Zyra e Rregullatorit për Energji 

KEDS Kompania Kosovare për Shpërndarjen e Energjisë elektrike në Kosovë 

KESCO Kompania Kosovare për Furnizim me Energji elektrike në Kosovë 

OSSH Operatori i Sistemit të Shpërndarjes 

OST  Operatori i Sistemit të Transmisionit 

AMR Leximi automatik i të dhënave (Automatic Measurement Reading) 

TL  Tensioni i lartë 

TU Tensioni i ulët 

SCADA Sistemi për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e të Dhënave (eng.Supervisory Control 
and Data Acquisition) 

TR  Transformator 

kW  Kilovat 

NS  Nënstacion 

  



  

    4 

1 HYRJE 

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE), në përputhje me Nenin 54 të Ligjit për Rregullatorin e 

Energjisë (Nr.05/L-084), ushtron mbikëqyrje ndaj të licencuarit lidhur me pajtueshmërinë me 

kushtet e Licencës, zbatimin e ligjit për Rregullatorin e Energjisë, Ligjit për Energjinë Elektrike, 

Ligjit për Energjinë, zbatimin e akteve, vendimeve dhe udhëzimeve të lëshuara nga ZRRE-ja.  

Mbështetur në dispozitat ligjore të Neneve 54, 55 dhe 56 të Ligjit për Rregullatorin e 

Energjisë, është kryer monitorimi mbi pajtueshmërinë me kushtet e licencës së Operatorit të 

Sistemit të Shpërndarjes (në tekstin në vijim KEDS) dhe Furnizuesit me Energji Elektrike (në 

vijim KESCO), me theks të veçantë në monitorimin e ndërprerjeve të planifikuara dhe të 

paplanifikuara të rrjetit të shpërndarjes për periudhën nëntor – dhjetor 2021.   

1.1 Qëllimi i monitorimit 

Qëllimi i këtij monitorimi është fokusuar në evidentimin e devijimeve nga parimet e 

ligjshmërisë, mbi ndërprerjet e planifikuara dhe ndërprerjet e paplanifikuara të energjisë 

elektrike, si dhe në dhënien e opinionit se ndërprerjet e ndodhura janë në përputhje ose jo 

me dispozitat ligjore dhe kornizën rregullatore në fuqi.  

1.2 Informacion i Përgjithshëm mbi ndërmarrjet nën monitorim  

Operatori i  Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (KEDS)  është 100% në pronësi 

private të konsorciumit ÇalikLimak. KEDS funksionon si shoqëri aksionare, në bazë të Ligjit 

Nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare,  dhe vepron sipas ligjeve të sektorit të energjisë. 

Aktiviteti i KEDS-it rregullohet me Ligjin për Rregullatorin e Energjisë, legjislacionin sekondar 

dhe operon në bazë të licencës së lëshuar nga Zyra e Rregullatori për energji, e cila është 

përgjegjëse edhe për monitorim/mbikëqyrje të kësaj licence.  

Ndër detyrat kryesore të aktivitetit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (KEDS) është të 

ofrojë energji elektrike nëpërmjet rrjetit të shpërndarjes për: 

a) Operimin e sistemit të shpërndarjes; 

b) Kryerjen e veprimtarive të nevojshme dhe sigurimin e energjisë elektrike për 

mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes dhe për shërbimet ndihmëse në 

rrjetin e shpërndarjes, sipas parimeve të tregut të energjisë elektrike, transparencës 

dhe jodiskriminimit; 

c) Analizimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes në baza vjetore, duke përfshirë 

vlerësimin e humbjeve teknike dhe konsumin e paautorizuar të energjisë elektrike 

dhe, nëse është e nevojshme, zhvillimin dhe zbatimin e masave për reduktimin e 

humbjeve; 

d) Kryerjen e veprimtarive të nevojshme të lidhura me funksionimin e rrjetit të 

shpërndarjes, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe licencën, duke përfshirë, 
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ndërtimin, funksionimin  e rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike për sigurimin 

e energjisë elektrike konsumatorëve; kyçjen e konsumatorëve dhe përdoruesve të 

rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike dhe instalimin dhe shërbimet e matjes 

së energjisë elektrike;  

e) Zhvillimin e rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike në përputhje me perspektivat 

e zhvillimit, si dhe  

f)  Shërbime të tjera për konsumatorë, që janë të nevojshme për të përmbushur 

detyrimet ndaj tyre në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

1.3 Kronologjia e komunikimeve ZRRE - KEDS lidhur me ndёrprerjet e 

energjisë elektrike gjatë muajve nëntor-dhjetor 2021 

Duke marrë parasysh se gjatë muajve nëntor-dhjetor të vitit 2021 janë evidentuar një numër 

i lartë i ndërprerjeve të energjisë elektrike nga ana e KEDS-it, Rregullatori, me qëllim të 

evidentimit që këto ndërprerje janë kryer në pajtim me legjislacionin në fuqi ka vendosur të 

bëjë monitorimin e disa rasteve të ndërprerjeve të ndodhura nga KEDS-i, në mënyrë që të 

nxjerret një pasqyrë nëse ndërprerjet janë bërë sipas planifikimeve përndërprerje të 

planifikuara apo ndërprerje të paplanifikuara, sipas legjislacionit në fuqi.  

Monitorimi, sigurisht që kërkon edhe bashkëpunim dhe komunikim me ndërmarrjen e 

energjsë e cila është nën monitorim nga Rregullatori, përkundër që Rregullatori ka autoritet 

që monitorimin ta bëjë edhe pa paralajmërim.  

Pra, sipas Nenit 12 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, Rregullatori ka të drejtë të kërkoj 

nga secila ndërmarrje për energji çdo informatë, të dhënë apo dokument të nevojshëm për 

përmbushjen e funksioneve dhe detyrave të saj. 

Kështu, me datё 22 nëntor 2021 dhe 14 janar 2022, ZRRE ka kërkuar informacione dhe raport 

të detajuar nga KEDS-i lidhur me ndërprerjet e planifikuara dhe tё pa planifikuara (tё 

realizuara dhe tё planifikuara) si me poshtë: 

I. Ndërprerjet e energjisë si nevojë e mirëmbajtjes së rrjetit të energjisë elektrike për 

të gjitha regjionet e Kosovës (raporti duhet të përfshijë daljet, 35kV, 10kV apo 0.4kV, 

orën e ndërprerjes së energjisë, numrin e konsumatorëve të afektuar nga kjo 

ndërprerje dhe kohën e rikthimit të energjisë elektrike, për çdo ditë të muajit dhe 

punët e kryera në ato dalje për mirëmbajtje); 

II. Ndërprerjet e energjisë si pasojë e prishjeve në rrjet për të gjitha regjionet (raporti 

duhet të përfshij daljet, 35kV, 10kV apo 04kV, orën e ndërprerjes së energjisë, numrin 

e konsumatorëve të afektuar nga kjo ndërprerje dhe kohën e rikthimit të energjisë 

elektrike); 

III. Ndërprerjet e energjisë si rrjedhojë e investimeve për të gjitha regjionet (raporti 

duhet të përfshij daljet, 35kV, 10kV apo 04kV, orën e ndërprerjes së energjisë, numrin 
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e konsumatorëve të afektuar nga kjo ndërprerje dhe kohën e rikthimit të energjisë 

elektrike). 

KEDS-i i është përgjigjur kërkesës së Rregullatorit, kështu që me datё 9 dhjetor 2021, 

respektivisht me datё 17 janar 2022, ka dërguar në Rregullator të gjitha raportet e kërkuara, 

të cilat janë analizuar në detaje nga punonjës së Rregullatorit. 

Me qellim të verifikimit me të hollësishëm, ZRRE me datë 14 janar 2022 dhe 24 janar 2022 

ka kërkuar nga KEDS-i edhe të dhënat për ngarkesat e transformatorëve në nivelin e tensionit 

të mesëm dhe të ulët, si dhe profilin e ngarkesave, rrymave dhe tensioneve për disa 

ndërprerje tё përzgjedhura për monitorim, për periudhën nëntor dhe dhjetor 2021.  

Me datë 26 janar ZRRE ka pranuar nga KEDS-i tё dhënat e kërkuara. 

Me datë 27 janar 2022, ZRRE ka vizituar qendrën dispeçerike në KEDS me qëllim të verifikimit 

të disa ndërprerjeve të përzgjedhura nga ZRRE për periudhën nëntor dhe dhjetor 2021. Vizita 

ka vazhduar në departamentin përgjegjës për leximet e njehsorëve, ku punonjës të 

Rregullatorit kanë marrë sqarime në lidhje më leximet e njehsorëve nga distanca (AMR) 

përmes softuerit Advance. 

Me datë 31 janar 2022 rastet e përzgjedhura të ndërprerjeve nga ZRRE i janë dërguar KEDS-

it dhe i është kërkuar të përgatitet raport mbi arsyen e ndërprerjeve, intervenimet e ekipeve, 

fotot nga terreni etj. Ky raport është dërguar nga KEDS me datën 01 shkurt 2022. 

Me datë 04 shkurt 2022, ZRRE ka kërkuar sqarime shtesë nga KEDS për rastet e mëhershme 

dhe i ka dhënë afat KEDS-it të i dërgojë këto të dhëna deri me datë 07 shkurt 2022. Për shkak 

se KEDS nuk i ka dërguar këto të dhëna në kohë, ZRRE ka kërkuar me datën 09 shkurt 2022 

që të dërgohen deri në fund të orarit të së njëjtës ditë. Këto të dhëna janë dërguar me 

vonesë, me datën 10 shkurt 2022 në fund të orarit. 

ZRRE me datë 18 mars 2022 dhe me 22 mars 2022 ka dalur në teren me qëllim të verifikimit 

të disa punimeve të bëra nga KEDS-i për ndërprerjen e paraqitur si dhe për të verifikuar me 

konsumatorët, të dhënat e evidentuara nga punëtorët e KEDS-it në Lejet e punës. 
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2 ANALIZA E PËRGJITHSHME E NDËRPRERJEVE PЁR PERIUDHЁN 

NЁNTOR – DHJETOR 2021 

Ndërprerjet e furnizimit me energji elektrike regjistrohen nga operatorët e sistemit (OSSH 

dhe OST) me mjete të veta në regjistrin elektronik. Në rastin e OST-së, të gjitha ndërprerjet 

regjistrohen përmes SCADA kurse tek OSSH-ja vetëm ndërprerjet në nivelin e tensionit të 

mesëm, 35 kV dhe 10 kV, regjistrohen përmes SCADA, kurse ndërprerjet në 0.4 kV, pra 

tensionin e ulët regjistrohen përmes thirrjeve të konsumatorëve në qendrën e thirrjeve të 

furnizuesit dhe ato pastaj transferohen në qendrën dispeçerike.   

ZRRE-ja në vitin 2019 ka aprovuar “Rregullën per standardet e cilësisë se shërbimit te 

energjisë elektrike”, sipas së cilës ndërprerjet klasifikohen si ndërprerje të shkurtra dhe të 

gjata. Çdo ndërprerje e furnizimit me energji që zgjatë deri në 3 minuta klasifikohet si 

ndërprerje e shkurtër, dhe çdo ndërprerje e energjisë që zgjatë më shumë se 3 minuta 

klasifikohet si ndërprerje e gjatë. Ndërsa, në Rregull vetëm ndërprerjet e gjata klasifikohen si 

të planifikuara dhe të paplanifikuara. 

Ndërprerjet e planifikuara përfshijnë shkyçjet e njoftuara për konsumatorët në mënyrë të 

përshtatshme, që ndodhin për shkak të riparimeve të planifikuara, rindërtimeve ose 

ndërtimeve të reja në sistemin e shpërndarjes ose transmetimit. 

Mënyra e njoftimit për ndërprerjet e planifikuara është: 

a) Përmes mjeteve të duhura të komunikimit me publikun, të paktën 48 orë përpara;  

b) Përveç kësaj, me email së paku 72 orë përpara, për gjeneratorët e lidhur në rrjetin 

TU, të gjithë konsumatorët e OSSH-së të lidhur në rrjetin TM dhe të gjithë 

konsumatorët e OST-së.  

Njoftimi për ndërprerjen e planifikuar duhet të përfshijë: 

a) Datën e ndërprerjes së planifikuar; 

b) Kohën e pritshme te fillimit dhe te mbarimit të ndërprerjes; 

c) Datën e komunikimit të njoftimit. 

Ndërprerjet e paplanifikuara, janë si pasojë e mbingarkesës së rrjetit në zona të caktuara, 

prishjet në rrjetin elektrik dhe në stabilimentet përcjellëse, dhe ndërprerjet që ndikohen 

kryesisht nga kushtet e motit, e të cilat nuk mund të parashikohen nga Operatorët e Sistemit 

të Shpërndarjes. 

Duke pasur parasysh që ndërprerjet kanë ndikim negativ për funksionimin e sistemit e në 

veçanti për konsumatorët të cilët preken nga këto ndërprerje, ZRRE-ja ka kërkuar nga KEDS-

i, që për ndërprejet e paplanifikuara të krijoj ekipe të veçanta preventive dhe emergjente me 

qëllim të reagimit sa më të shpejtë në kthimin e furnizimit me energji elektrike tek 

konsumatorët të cilët preken nga këto ndërprerje.  



  

    8 

ZRRE ka analizuar me kujdes të gjitha të dhënat nga raportet e ndërprerjeve tё 

planifikuara/paplanifikuara të dërguara nga KEDS për muajin nëntor dhe dhjetor 2021. Nё 

tabelën e mëposhtme janë paraqitur numri i ndërprerjeve të raportuara për periudhën 

nëntor dhe dhjetor 2021. 

 
Tab. 1. Numri i ndërprerjeve per periudhën nëntor – dhjetor 2021 

 
Nga tabela shihet se në muajin nëntor 2021 ka pasur 6,385 ndërprerje tё 

planifikuara/paplanifikuara, deri sa nё muajin dhjetor janë raportuar gjithsej 14,964 

ndërprerje.  

Në figurat e mëposhtme janë paraqitur të dhënat grafike të cilat pasqyrojnë ndërprerjet e 

realizuara, për muajin nëntor dhe dhjetor 2021 për nivelin e tensionit te mesëm (TM) dhe tё 

ulët (TU), sipas distrikteve. 

 
Fig. 1. Ndërprerjet e realizuara për muajin nëntor 2021 
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Fig. 2 Ndërprerjet e realizuara për muajin dhjetor 2021 

Sipas të dhënave për këtë periudhë shihet se janë raportuar 21,349 ndërprerje, prej të cilave 

vërehet se në distriktin e Prishtinës ka pasur numër më të madh të ndërprerjeve, pra rreth 

26% e tyre, e kjo si rrjedhojë edhe e koncentrimit më të madh të ngarkesës, pasuar nga 

distrikti i Ferizajit me rreth 14%, distriktet Prizreni, Mitrovica, Gjakova dhe Peja me rreth 12%, 

si dhe distrikti i Gjilanit me rreth 10%.    

Duke pasur parasysh se numri më i madh i ndërprerjeve si dhe ankesave të konsumatorëve 

për prishje ka qenë gjatë periudhës dhjetor 2021, atëhere ZRRE-ja më në detaje ka analizuar 

ndërprerjet e kësaj periudhe, përderisa për periudhën nëntor 2021 përvec analizës së 

përgjithshme të nderprerjeve, ka përzgjedhur për analizë numër më të vogël të ndërprerjeve, 

krahasuar me muajin dhjetor 2021. 

2.1 ANALIZIMI I NDËRPRERJEVE TЁ PËRZGJEDHURA PËR MUAJIN NËNTOR 

2021 

Pas pranimit të të dhënave nga KEDS-i për ndërprerjet e planifikuara dhe të pa planifikuara, 

ZRRE-ja i ka analizuar me kujdes këto të dhëna ku ka vërejtur se një numër i daljeve ka pasur 

më shumë se disa ndërprerje për punë të njëjta, me orar dhe numër të njëjtë të 

konsumatorëve të afektuar.  

Me qëllim të monitorimit më të thellë të këtyre ndërprerjeve, ZRRE-ja me datë 29 dhjetor 

2021 ka kërkuar informata pёr numrin e saktë të konsumatorëve të afektuar për çdo 

ndërprerje, orët pa energji elektrike për konsumatorët e afektuar, përshkrimin e saktë tё 

punimeve etj., për daljet e përzgjedhura nё tabelën e mёposhtme. 
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Tab.2. Ndërprerjet e planifikuar/paplanifikuara të përzgjedhura për muajin nëntor 2021 

Po ashtu është kërkuar që këto informata duhet te përmbajnë tërë dokumentacionin që ka 

të  bëjë me ndërprerjen, përfshirë: kërkesën e kontraktorit për ndërprerje, aprovimin e 

ndërprerjes nga OSSH-ja, publikimin e njoftimit për ndërprerje në faqen e OSSH-së, njoftimet 

e dërguara konsumatorëve, ditarin e  punës, urdhëresën e punës, regjistrimin në ditar të 

ndërprerjeve, fotografi nga tereni, raporte pune (nëse ka) si dhe të gjithë dokumentacioni 

tjetër që ndërlidhet me këto punime. 

2.1.1 Shqyrtimi i ndërprerjeve në Daljen 10 kV me kod 19100001, Qyteza Pejton, 

Prishtinë   

Në mesin e disa daljeve në distriktin e Prishtinës, të publikuara nga KEDS-i për ndërprerje të 

planifikuara për shkak të projekteve investive mbi realizimin e kyçjeve shtëpiake gjatë muajit 

nëntor 2021, grupi punues i Rregullatorit ka përzgjedhur për monitorim daljen 10kV 

19100001 Qyteza Pejton, pasi që e njëjta dalje gjatë periudhës nëntor 2021 është shkyçur 12 

herë, ku për të gjitha ndërprerjet, koha e njoftimit të konsumatorëve ka qenë prej orës 09:00 

deri në ora 17:00. Po ashtu sipas raportit të dërguar për ndërprerje vërehet se 15 Njoftime 

për Ndërprerje janë dërguar tek konsumatorët dhe janë anuluar tri ndërprerje, me datat 

02/06/09 nëntor 2021, e për të cilat KEDS-i nuk ka ofruar dokumentacionin me të cilin do të 

mund të vërtetohej nëse njoftimi i anulimit të ndërprerjeve është dërguar tek konsumatorët.  

Sipas të dhënave të dërguara nga KEDS-i kjo dalje ka 146 konsumatorë. ZRRE-ja ka analizuar 

të dhënat e dërguara nga të cilat vërtetohet se në një rast nga 12 rastet e përgjithshme, nuk 

është respektuar koha e ndërprerjeve të dërguara në Njoftim, ku me datë 17.11.2021 

kohëzgjatja e ndërprerjes ka qenë 11:43 ore, pra 3:43 orë me gjatë se Njoftimi i dërguar. 

KEDS-i në sqarimet e dërguar ZRRE-së lidhur me ndërprerjet në daljen 19100001 Qyteza 

Pejton ka potencuar se gjatë këtyre ndërprerjeve nuk janë afektuar të gjithë konsumatorët e 

kësaj dalje por vetëm konsumatorët tek te cilët është bërë realizmi i kyçjeve dhe me ç’rast 

nuk mund të përcaktohet koha e saktë e mungesës së energjisë për këta konsumatorë.  

Distr

ikti
Tensioni SS Name

Emërtimi 

i Daljes
Kodi i Ts Emri i TS

Planifikuar/Pa

planifikuar
Tipi i Shkyçjes2

Arsyeja e 

Shkyçjes

Data e 

Shkyçjes

Data e 

Kyçjes

Koha e 

Shkyçjes

Koha e 

Kyçjes
Ore

DPR 0.4kV

Prishtina III     

35/10 kV

Qyteza 

Pejton 2 19100001070

Faik 

Konica 2 Planifikuar

Projekt Investiv

Realizimin e 

kyqjeve 

shtepiake 11/1/2021 11/1/2021 9:00:00 AM 5:00:00 PM 8

DFE 110(220)kV

Ferizaji IV (Bibaj) 

110/10 kV 110 [kV] Paplanifikuar

Transformatori i 

Mbingarkuar

Broken 

Conductor
11/1/2021 11/1/2021 2:00:00 AM 6:10:00 AM 4

DFE 110(220)kV

Ferizaji IV (Bibaj) 

110/10 kV 110 [kV] Paplanifikuar

Transformatori i 

Mbingarkuar

Broken 

Conductor
11/1/2021 11/1/2021 6:08:00 AM 7:00:00 AM 1

DFE 110(220)kV

Ferizaji IV (Bibaj) 

110/10 kV 110 [kV] Paplanifikuar

Kostt-i
Broken 

Conductor
11/1/2021 11/1/2021 10:55:00 AM 3:29:00 PM 5

DGL 0.4kV 10 kV 3 63000020006 Qendër Planifikuar

Ndërrim-riparim i 

Transformatorit

Fixing customers 

phases 11/20/2021 11/20/2021 10:38:00 AM 12:39:00 PM 2
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2.1.2 Shqyrtimi i ndërprerjeve ne Nenstacionin Ferizaj IV, Bibaj 110/10 kV    

Në mesin e ndërprerjeve në distriktin e Ferizajt, të publikuara nga KEDS si ndërprerje të 

planifikuara për shkak te projekteve investive mbi realizimin Ndërrim-riparim i 

Transformatorit gjatë muajit nëntor 2021, grupi punues ka përzgjedhur Nenstacionin Ferizaj 

IV, Bibaj 110/10 kV. Sipas raportit të dërguar nga KEDS-i vërehet se shkyçja është bërë nga 

KOSTT me datë 31.10.2021 në ora 22:00 dhe ka zgjatur deri ne ora 02:00 të datës 01.11.2021, 

pra kjo ndërprerje ka qenë prej 4 orësh me qëllim të ndërrimit të transformatorit në 

nënstacionin e KOSTT-it. Sipas të dhënave të dërguara nga KEDS-i vërehet se edhe pas 

ndërrimit të transformatorit, po të njëjtën ditë, pra me datë 01.11.2021 ka pasur edhe disa 

ndërprerje tjera për shkak të arsyeve, si: “KOSTT-i”, “Mbingarkesë e TR-it” apo “Lidhje e 

shkurtër” . Këto ndërprerje kanë zgjatur për kohë të ndryshme nga ora 02:00 deri ne ora 

15:29 të datës 1.11.2021.  

KEDS-i në sqarimet e dërguara në ZRRE lidhur me ndërprerjet në Nënstacionin Ferizaj IV, Bibaj 

110/10 kV ka potencuar se Nënstacioni Ferizaji IV (Bibaj) 110/35/10 kV ka rreth 64,000 

konsumatorë. Për shkak të operimit me kapacitet të përgjysmuar nuk ka ndodhur afektimi i 

total konsumatorëve por i disa prej tyre si pasojë e reduktimit të energjisë elektrike. 

Reduktimet kanë ndodhur kohe pas kohe duke mos lejuar që konsumatorët e njëjtë të 

pësojnë për periudhe të gjatë kohore. Duhet cekur qe edhe pas vendosjes së transformatorit 

të ri, ka ndodhur rrjedhje e vajit, ku deri ne riparim të këtij transformatori konsumatorët prap 

kanë qenë të afektuar, përkatësisht gjatë këtyre ndërprerjeve janë afektuar 26,496 

konsumatorë.  

Me datë 31.10.2021, ora 08:28 - telegram 10-512/10-1628 ndërprerja; Me datë 01.11.2021, 

ora 15:27 - telegram 11-13/11-26 kyçja. Për intervale të ndryshme konsumator të ndryshëm 

janë afektuar. 

2.1.3 Shqyrtimi i ndërprerjeve ne Daljen 04 kV me kod 63000020, Qendër, Gjilan 

Në mesin e disa daljeve në distriktin e Gjilanit, të publikuara nga KEDS-i për ndërprerje të 

planifikuar/paplanifikuara për shkak të projekteve investive gjatë muajit nëntor 2021, grupi 

punues i Rregullatorit ka përzgjedhur daljen 10kV  3 –Qendra, për monitorim më të 

hollësishëm.  

Gjetjet e Grupit Punues të Rregullatorit:  
1. Mungojnë njoftimet për anulimin e ndërprerjeve.  

2. Nuk është respektuar koha e ndërprerjeve sipas Njoftimit. Njoftimi i datës 

17.11.2021 pёr ndërprerje është nga 9:00 – 17:00, e cila ndërprerje nuk 

përputhet me kohëzgjatjen në Njoftimin e dërguar, pasi ndërprerja ka 

zgjatur deri ne ora 20:43. 
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Kjo dalje gjatë periudhës nëntor 2021 është shkyçur 19 herë  si rrjedhojë e ndërprerjeve të 

pa planifikuara me arsyet si: rregullimi i fazave, shkyçje emergjente si dhe rregullimi i 

devijimeve, e që këto ndërprerje në total kanë afektuar 1,346 konsumatorë me kohëzgjatje 

totale prej 8 orëve.  

ZRRE ka marrë për shqyrtim ndërprerjen e kësaj dalje me datë 20.11.2021 kur është bërë 

ndërrimi i Transformatorit dhe se koha e ndërprerjes së TS-it ka qenë 10:38 dhe koha e 

kthimit të furnizimit është 12:30, ku janë afektuar 284 konsumatorë me 2 orë ndërprerje, 

ndërsa koha e ndërprerjes së daljes 10kV ka qenë 10:38 deri 11:10 dhe janë afektuar 1,084 

konsumatorë. Po ashtu KEDS ka dërguar njoftimet për ndërprerje të energjisë të cilat i janë 

dërguar konsumatorëve dhe janë publikuar në faqen e tyre elektronike dhe se koha e 

ndërprerjes sipas Njoftimit është nga 10:30h deri me 15:00h. 

KEDS ka dërguar urdhёresёn e punёs me numёr 0014761, tё datёs 20.11.2021, ku 

pёrshkruhet se ёshtё ndërruar nje transformator me fuqi 1000kVA (TS nr. 15), dhe ёshtё 

vendosur TS me fuqi 630kVA (TS nr. 06). 

Sipas raportit të KEDS-it për të arsyetuar ndërprerjet, KEDS konstaton se nga NS MB Qendër 

me kod 63000020006 është larguar TR-i 1000kVA dhe është zëvendësuar me TR 630kVA. 

Sipas raportit të ngarkesave, në muajin dhjetor 2021, pasiqë është vendosur TR 630kVA, 

ngarkesa maksimale në vitin 2021 në këtë TS ka arritur 707kW, që dmth TR i vendosur është 

mbingarkuar menjëherë, një muaj pas vendosjes.  

Sipas raportit të ngarkesave nga KEDS, në muajin janar 2021 TR ishte i ngarkuar prej 562kW. 

Prandaj ky TR nuk do të duhej të zëvendësohej me 630kVA, por do të duhej të mbetej TR me 

kapacitet të njëjtë, për shkak se janë parapa tendencat për rritje të ngarkesës.  

Tab.3. Ngarkesat maksimale mujore në kW të NS me kod 63000020006 

Ne anën tjetër, sipas arsyeshmërisë së KEDS-it, TR 1000kVA është marrë nga NS me kod 

6300002006 dhe është dërguar në NS Selami Hallaqi me kod 63000022015. Në këtë NS, sipas 

Distrikti Viti Perioda Nr.i njehsorit Kodi i TS 
Emri i 

daljes

Emri I TS 

10(20)/0

4 kV

Nr . i 

konsum

a-toreve 

te kycur

Fuqia e 

instalua

r (kVA)

Pmax 

(kW)

DGL 2021 1 35714345 63000020006 J20 TS-3 Qendër 281 1000 562

DGL 2021 2 35714345 63000020006 J20 TS-3 Qendër 281 1000 459

DGL 2021 3 35714345 63000020006 J20 TS-3 Qendër 281 1000 399

DGL 2021 4 35714345 63000020006 J20 TS-3 Qendër 281 1000 350

DGL 2021 5 35714345 63000020006 J20 TS-3 Qendër 280 1000 241

DGL 2021 6 35714345 63000020006 J20 TS-3 Qendër 280 1000 212

DGL 2021 7 35714345 63000020006 J20 TS-3 Qendër 281 1000 252

DGL 2021 8 35714345 63000020006 J20 TS-3 Qendër 281 1000 250

DGL 2021 9 35714345 63000020006 J20 TS-3 Qendër 281 1000 204

DGL 2021 10 35714345 63000020006 J20 TS-3 Qendër 282 1000 345

DGL 2021 11 35714345 63000020006 J20 TS-3 Qendër 284 630 483

DGL 2021 12 35714345 63000020006 J20 TS-3 Qendër 284 630 707

DGL 2022 1 35714345 63000020006 J20 TS-3 Qendër 284 630 528
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raportit të ngarkesave të KEDS-it për vitin 2021, në gusht 2021 janë shtuar edhe 33 

konsumatorë dhe numri i konsumatorëve të furnizuar nga ky NS ka arritur në 277 

konsumatorë.  

Sipas profilit të ngarkesave të njehsorit 35714418, ky TR nuk ka pasur furnizim me energji 

elektrike prej datës 3.11.2021 ora 00:30 deri me datën 16.11.2021 ora 16:15, përveç një 

furnizimi me datën 12.11.2021 prej orës 13:30 deri 14:00.  

Sipas profilit të ngarkesës të njehsorit 35714418, ky TR ka pasur vetëm një ndërprerje pas 

datës 20.11.2021 në këtë TS. Kjo ndërprerje është me datën 22.11.2021 prej orës 10:45 deri 

12:30. Në raportin e ndërprerjeve gjatë kësaj kohe shkruan që ka pasur ndërrim të TR të 

mbingarkuar në kuadër të njoftimit për ndërprerje të daljes 10kV J22 Urbane dhe që është 

ndërruar baza e siguresave dhe siguresat në NS.  

Tab.4. Ngarkesat maksimale mujore në kW të NS me kod 63000022015 

 

 

Distrikti Viti Perioda Nr.i njehsorit Emri i daljes Kodi i TS 
Emri I TS 

10(20)/04 kV

Nr . I 

konsum.

Fuqia e 

instalua

r (kVA)

Pmax 

(kW)

DGL 2021 1 35714418 J22 Urbane 63000022015 Selami Hallaqi 244 630 726

DGL 2021 2 35714418 J22 Urbane 63000022015 Selami Hallaqi 244 630 633

DGL 2021 3 35714418 J22 Urbane 63000022015 Selami Hallaqi 244 630 606

DGL 2021 4 35714418 J22 Urbane 63000022015 Selami Hallaqi 244 630 489

DGL 2021 5 35714418 J22 Urbane 63000022015 Selami Hallaqi 244 630 333

DGL 2021 6 35714418 J22 Urbane 63000022015 Selami Hallaqi 244 630 338

DGL 2021 7 35714418 J22 Urbane 63000022015 Selami Hallaqi 244 630 356

DGL 2021 8 35714418 J22 Urbane 63000022015 Selami Hallaqi 277 630 344

DGL 2021 9 35714418 J22 Urbane 63000022015 Selami Hallaqi 277 630 280

DGL 2021 10 35714418 J22 Urbane 63000022015 Selami Hallaqi 277 630 516

DGL 2021 11 35714418 J22 Urbane 63000022015 Selami Hallaqi 277 1000 740

DGL 2021 12 35714418 J22 Urbane 63000022015 Selami Hallaqi 277 1000 694

DGL 2022 1 35714418 J22 Urbane 63000022015 Selami Hallaqi 277 1000 824

Gjetjet e Grupit Punues të Rregullatorit: 
1. KEDS nuk ka planifikuar si duhet balancimin e TR-ve dhe kohen për ndërrimin e 

tyre: 

 KEDS ka larguar TR 1000kVA nga NS me kod 63000020006 kapaciteti i të cilit ka 

qenë në rregull konform ngarkesave që kanë qenë në rritje dhe TR-i 630kVA i 

vendosur në vend të tij është mbingarkuar menjëherë në muajin pasues. 

 Zhvendosja e TR-it Selami Hallaqi është dashur të planifikohet 

2. Njehsori me numër 35714418 i TS 63000022015 Selami Hallaqi  tregon se prej 

datës 3.11.2021 deri me 16.11.2021 nuk ka pasur furnizim me energji elektrike, 

përveç vetëm një furnizim prej 45min me datën 12.11.2021. Kjo nuk është e 

paraqitur në raportin e ndërprerjeve. 
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2.2 ANALIZIMI I NDËRPRERJEVE TЁ PËRZGJEDHURA PËR MUAJIN DHJETOR 

2021 

Përveç analizimit si më sipër të ndërprerjeve të përzgjedhura për muajin nëntor 2021, ZRRE 

ka analizuar edhe një numër të ndërprerjeve të përgjedhura për muajin dhjetor 2021, duke 

marrë parasysh se këtë muaj ka ndodhur një numër jo i vogël i konsumatorëve të afektuar 

nga ndërprerjet e KEDS-it. 

Në vijim janë të paraqitura ndërprerjet e planifikuara dhe të paplanifikuara të cilat kanë 

ndodhur gjatë muajit dhjetor 2021.  

Gjatë muajit dhjetor 2021, bazuar në raportin e ndërprerjeve të dërguara nga KEDS-i janё 

raportuar 14,964 ndёrprerje, ku 39% janё ndёrprerje tё planifikuara ndёrsa 61% janё 

ndёrprerje tё paplanifikuara.  

ZRRE me datë 22.11.2021 dhe 13.12.2021 ka kërkuar nga KEDS-i qё tё ndërpriten ndërprerjet 

e planifikuara përveç rasteve kur rrezikohet siguria e sistemit, dhe kur ato të jenë të 

nevojshme si dhe konsumatorët duhet te informohen për qëllimin e ndërprerjes dhe kohën 

e pritshme të rikthimit të furnizimit me energji elektrike. 

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur tipet e shkyçjeve, numri i ndёrprerjeve sipas tipit tё 

shkyçjes, si dhe pjesëmarrja e tyre nё ndërprerjet e përgjithshme, për muajin dhjetor 2021. 
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Tab.5. Tipi shkyçjeve, numri i ndërprerjeve sipas tipit tё shkyçjes 

Nga tabela vërehet se numri më i madh i ndërprerjeve të planifikuara/paplanifikuara ka 

ndodhur si rrjedhojë e reduktimeve apo mungesës së energjisë elektrike, me kërkesë tё 

KOSTT-it për periudhën 22.12 – 27.12 2021 për shkak të devijimeve ndaj sistemit.  

Për shkak të problemeve të paraqitura në rrjetin e shpërndarjes, numri me i lartë i 

ndërprerjeve është bërë për shkak të mungesës së fazës në nivelin e tensionit 0.4kV, ku kemi 

2,821 raste të ndërprerjeve, apo shprehur në përqindje 18.9%, pasuar nga kontrollimi i linjës 

TS-NS që janë 1,522 raste të ndërprerjeve apo 10.2%, lidhje e shkurtër me tokë 725 raste të 

ndërprerjeve apo 4.8%, etj. 

ZRRE pas analizimit tё tё dhёnave pёr ndёrpёrerjet pёr periudhёn dhjetor 2021, tё dёrguara 

nga KEDS-i, ka pёrzgjedhur pёr monitorim/analizim mё tё detajuar njё numёr tё ndёrprerjeve 

tё planifikuara/paplanifikuara, ku si kriter ёshtё marrur kohёzgjatja mё e madhe e 

ndërprerjeve dhe shpeshtësia e ndërprerjeve për tё gjitha tipet e tyre. Gjithashtu për 

verifikim tё saktёsisё sё tё dhёnave pёr arsyeshmёrinё dhe kohёzgjatjen e ndërprerjeve,  

ZRRE ka pёrzgjedhur daljet 10kV: DPR - j5 Bardhoshi, DFE - Ylli 2, DPZ - 5 Deshmoret si dhe 

DGJ – Deva, duke vizituar Qendrën Dispeqerike në KEDS, ku ka verifikuar librat e punës, si 

dhe tё dhёnat nga SCADA. 

Tipi i nderprerjes Raste

Pjesemarrja ne 

nderprerjet e 

pergjithshme

Reduktim si pasoj e mungeses se energjise 5789 38.7%

Mungese faze 2821 18.9%

Kontrollimi I linjes TS-NS 1522 10.2%

Lidhje e shkurter me toke 725 4.8%

Riparimet urgjente 421 2.8%

Mbirrymore 398 2.7%

Reduktim si pasoje e mbingarkesave 382 2.6%

Shkyqje per siguri 350 2.3%

Lidhje e shkurte faze-faze 341 2.3%

Nderrimi I sigureses TL 211 1.4%

Shkyqje emergjente 201 1.3%

Asimetri 194 1.3%

Emergjence - rrezik jete 154 1.0%

Zjarr 132 0.9%

Rregullimi I fazes 122 0.8%

Manipulim me ndarsa 113 0.8%

Reagimi I sigureses TU 93 0.6%

Nderrim/riparim I transformatoreve 92 0.6%

Projekte investive 81 0.5%

Nderrimi I sigureses TU 78 0.5%

Nderrimi I shtyllave 70 0.5%

Shtrirje e kabllos 66 0.4%

Mbitension 58 0.4%

Perfarcimmi I rrjetit 54 0.4%

Transformatori I mbingarkuar 53 0.4%

Mbingarkesa e rrjetit 44 0.3%

Nderrimi I bazes se siguresave 26 0.2%

Nderrimi I transformatoreve te demtuar 26 0.2%

Pastrimi I trases 12 0.1%
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Nё tabelёn e mёposhtёme janё tё paraqitura ndёrprerjet e pёrzgjedhura për monitorim për 

muajin dhjetor 2021. 

  
Tab.6. Ndërprerjet e përzgjedhura për dhjetor 2021 

2.2.1 NS 10/0.4kV Hajvalia me kod 10014002023 

Sipas raportit të ndërprerjeve të dërguar nga KEDS-i në Rregullator, ky nenstacion nga data 

10.12.2021, në ora 13:56 deri me 13.12.2021 në ora 20:00, ka pasur rreth 78 orё mungesë të 

fazës.  

Sipas raportit të arsyeshmerisë së KEDS-it, i dërguar në janar 2022, pёr këtë NS me datë 

10.12.2021 është lajmëruar rasti që si pasojë e ngarkesës është djegur një siguresë dhe 

konsumatorët kanë mbetur pa një fazë, përderisa punëtoret me datë 13.12.2021 e kanë bërë 

ndarjen e ngarkesës dhe ndërrimin e siguresës.  

Me kërkesë të ZRRE-së për sqarime shtesë, KEDS-i në shkurt 2022 ka dërguar edhe tri 

dokumente tjera “Leja e punës dhe punët e kryera” për kohën e kërkuar të kësaj ndërprerjeje 

dhe dy fotografi. Kronologjia e punëve gjatë 78 orëve të mungesës së fazës sipas 

dokumentacioneve të KEDS-it është: 

 Ndërprerja sipas raportit të ndërprerjeve ka ndodhur me datën 10.12.2021 në ora 

13:56. 

Distr

ikti
Tensioni SS Name

Emërtimi i 

Daljes
Kodi i Ts Emri i Ts

Planifikuar/Pa

planifikuar
Tipi i Shkyçjes Arsyeja e Shkyçjes

Data e 

Shkyçjes

Data e 

Kyçjes

Koha e 

Shkyçjes

Koha e 

Kyçjes
Orë

DPR 0.4kV Badovci 35/10kV Badovc 10014002023 Hajvalia I Paplanifikuar
Mungesë Faze

Broken Conductor 

(Phases; Neutral) 12/10/2021 12/13/2021 1:56:00 PM 8:00:00 PM 78

DPR 0.4kV Prishtina 5 110/10 kV KFOR 13000002045 Prugovc Kaquret Paplanifikuar
Mungesë Faze

Broken Conductor 

(Phases; Neutral) 12/13/2021 12/15/2021 8:00:00 AM 8:08:00 PM 60

DPR 0.4kV Badovci 35/10kV Graqanica 2 10014003036 Graqanica vorret Paplanifikuar
Mungesë Faze

Broken Conductor 

(Phases; Neutral) 12/26/2021 12/27/2021 8:00:00 AM 11:56:00 PM 40

DPR 0.4kV Prishtina 5 110/10 kV

J24 Xhamia 

e Llapit II 13000014066 Xhamia e Llapit II Paplanifikuar

Emergjencë - Rrezik 

Jete
Cable extension

12/12/2021 12/13/2021 7:07:00 AM 8:00:00 PM 37

DPZ 0.4kV Prizreni 1 110kV Ortakoll 1 30000002007

Xhamia e 

Millanoviqeve Paplanifikuar

Kontrollimi i Linjës-ts-

ns
Cable extension

12/9/2021 12/10/2021 8:47:00 AM 12:45:00 PM 28

DMI 0.4kV MitrovicaII Betonjerka 70000104040 Melenic 2 Paplanifikuar
Shkyqje Emergjente

Change of Fuses/ 

Fuse Bases 12/13/2021 12/14/2021 1:15:00 PM 1:55:00 PM 25

DPR 10(20)kV Prishtina 5 110/10 kV J5 Bardhosh Paplanifikuar

Emergjencë - Rrezik 

Jete
Change of Busbars

12/16/2021 12/17/2021 5:17:00 PM 4:07:00 PM 23

DPE 0.4kV Decani Baran 53000002036 Llugaxhi Paplanifikuar
Shkyçje Për Siguri

Emergency 

Disconnection 12/11/2021 12/12/2021 4:57:00 PM 1:11:00 PM 20

DPZ 0.4kV Prizreni 3 110kV Korisha 31000010026 Korishë Paplanifikuar

Kontrollimi i Linjës-ts-

ns
Fixing Deflection

12/15/2021 12/16/2021 10:01:00 PM 5:10:00 PM 19

DPR 0.4kV Podujeva 220/35/10kV Fshatrat 2 14000010097 Lluzhan policia 2 Paplanifikuar

Dështim i 

Transformatorit

Broken Conductor 

(Phases; Neutral) 12/1/2021 12/2/2021 8:54:00 PM 1:46:00 PM 17

DPZ 0.4kV Prizreni 3 110kV Kurilla 31000011003 Kurilla I Paplanifikuar

Kontrollimi i Linjës-ts-

ns

Change of Fuses/ 

Fuse Bases 12/15/2021 12/16/2021 7:21:00 PM 12:00:00 PM 17

DMI 0.4kV MitrovicaII Bajri 70000004005 Deliqet Paplanifikuar

Emergjencë - Rrezik 

Jete
Cable extension

12/26/2021 12/27/2021 7:25:00 PM 11:04:00 AM 16

DPR 10(20)kV Podujeva 220/35/10kV Fshatrat 2 Planifikuar Shtrirje e Kabllos 12/4/2021 12/4/2021 8:00:00 AM 4:20:00 PM 8

DFE 10(20)kV Ferizaji III 35/10kV Ylli 2 Paplanifikuar

Transformatori i 

Mbingarkuar
Change of Busbars

12/22/2021 12/23/2021 7:41:00 PM 1:49:00 AM 6

DGL 0.4kV Berivojca Muqiverci 62000011094 Muqiverc e reja Paplanifikuar Shtrirje e Kabllos Cable extension 12/8/2021 12/8/2021 9:00:00 AM 3:01:00 PM 6

DPZ 10(20)kV Prizreni 1 110kV

5 

Dëshmorët Planifikuar

Ndërrimi i 

Transformatorit Të 

Dëmtuar,mbingarkuar 12/13/2021 12/13/2021 10:02:00 AM 3:00:00 PM 5

DGJ 10(20)kV 110/10 kV Deva Planifikuar

Ndërrimi i 

Transformatorit Të 

Dëmtuar,mbingarkuar 12/13/2021 12/13/2021 10:30:00 AM 2:40:00 PM 4

DGL 0.4kV Kllokoti Sllatina 61065002143 Xhamija Paplanifikuar

Transformatori i 

Mbingarkuar
Cable extension

12/17/2021 12/17/2021 11:40:00 AM 2:47:00 PM 3

DGL 0.4kV Rrafshina Vitia 61067005004 Te Kasabanka Paplanifikuar

Transformatori i 

Mbingarkuar

Emergency 

Disconnection 12/6/2021 12/6/2021 11:27:00 AM 2:09:00 PM 3
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 Me datë 10.12.2021 në ora 17:45 deri në 18:10, sipas dokumentit ‘Leja e punës 

dhe punët e kryera’ ekipet kanë intervenuar dhe e kanë ndërruar bazën e 

siguresave dhe siguresën 1x315A të TU.  

 Në mesnatë mes datave 10 dhe 11 dhjetor 2021 prej 00:20 deri 00:30, sipas 

dokumentit ‘Leja e punës dhe punët e kryera’, ekipet e kanë ndërruar përsëri 

siguresën 1x315A ne TU.   

 Me datë 13.12.2021, sipas dokumentit ‘Leja e punës dhe punët e kryera’ ekipet 

kanë intervenuar në ora 9:50 dhe e kanë bërë ndarjen e ngarkesës. Në dokument 

është dhënë vetëm data e fillimit të punëve por jo edhe e mbarimit të punëve. 

 Sipas raportit të ndërprerjeve, sanimi i prishjes në NS është eliminuar me datën 

13.12.2021 në ora 20:00. 

 Me datë 13.12.2021 në ora 20:35 deri ne 20:38, sipas dokumentit “Leja e punës 

dhe punët e kryera”, ekipet e kanë ndërruar përsëri një siguresë në daljen e TU. 

 

2.2.2 NS 10/0.4kV Prugofc Kaquret me kod 13000002045 

Sipas raportit të nderprerjeve ky nënstacion nga data 13.12.2021, në ora 08:00 deri me 

15.12.2021 në ora 20:08, ka pasur rreth 60 orё mungesë të fazës.  

Sipas raportit të arsyeshmerisë së KEDS-it, pёr këtë NS me datë 13.12.2021 në qendrën e 

thirrjeve është hapur një rast për mungesë të energjisë elektrike ku konsumatorit në fjalë i 

është djegur njehsori. Përmes Qendrës Dispiqerike është bërë lokalizimi i objektit dhe ekipet 

e njehësorëve kanë intervenuar. 

Sipas lejes së punës dhe punëve tё kryera, kronologjia e ekipeve të KEDS është:  

 me datë 13.12.2021 nё ora 08:00 është hapur rast për mungesë fazë të energjisë 

elektrike  

 Në dokumentin ‘Leja e punës dhe punët e kryera’ nga KEDS-i shihet se ekipa ka 

dalur në terren me datën 13.12.2021 në ora 16:00 dhe e ka konstatuar se ‘te 

Kaqurt ju ka djegë njehsori e kemi lokalizu’ dhe eshte bërë kyçja pas 15 minutave, 

në ora 16:15. Sipas fotove të dërguara nga KEDS-i, shihet se djegia e njehsorit ka 

ndodhur tek konsumatori i amvisërisë . 

 Në procesverbalin e dërguar nga KEDS-i për ndërrimin e njehsorit për shkak të 

djegjes, shihet se njehsori është i konsumatorit B.D. dhe është ndërruar po atë 

ditë, me 13.12.2021 

Gjetjet e Grupit Punues të Rregullatorit: 

1. Mospërputhje kohore në mes raportit të ndërprerjeve dhe dokumenteve Leja 

e punës dhe punët e kryera për kohën energjizimit. 
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 Sipas raportit të ndërprerjeve, energjizimi i konsumatorëve ka ndodhur dy ditë 

më vonë me 15.12.2021 në ora 20:08. 

 Sipas raportit nga qendra e thirrjes nga konsumatorët, konsumatorët kanë 

lajmëruar mungesë të energjisë elektrike edhe me datat 14 dhe 15.12.2021. 

 

 

2.2.3 NS 10/0.4kV Llugaxhi me kod 53000002036 

Sipas raportit të ndërprerjeve të dërguar nga KEDS-i, ky nënstacion nga data 11.12.2021, në 

ora 16:57 deri me datë 12.12.2021 në ora 13:11, ka pasur rreth 20 orё mungesë të energjisë 

elektrike.  

Sipas raportit të arsyeshmërise së KEDS-it, pёr këtë NS me datë 11.12.2021 në ora 16:57 ka 

qenë shkyçja e NS Llugaxhiu me qëllim të ndërrimit të trafos për të bërë balancimin e 

ngarkesave dhe është kyçur me datë 12.12.2021 në ora 13:11. Kjo kohëzgjatje pa energji 

elektrike ka mbetur si pasojë e rezistencës së banorëve të cilët kanë penguar punën e ekipeve 

të KEDS-it, me ç’rast janë detyruar që me ndihmën e policisë të intervenojnë dhe ta kyçin 

trafon e re. 

 KEDS-i ka dërguar urdhëresën e punës me numër 009341, tё datës 12.12.2021, ku 

përshkruhet se është vendosur një transformator me fuqi 160kVA i cili ka qenë më herët i 

vendosur në NS Isniq-Rexheahmetaj. Ndërsa sa i përket Fletëdaljes së materialit, KEDS-i ka 

theksuar se ky intervenim është bërë nga ekipet e mirëmbajtjes dhe materiali me të cilin 

është punuar është shkëmbyer nga tereni (në këtë rast është bërë balancimi i 

transformatorëve), pra Fletëdalje për rastin në fjalë nuk ka, pasi që nuk është tërhequr 

material nga depo.  

ZRRE-ja ka analizuar edhe profilin e ngarkesave të regjistruara në njehsorin me numër 

96256547, dhe konstaton se ky NS nga data 10.12.2021 nё ora 10:15 nuk ka pasur furnizim 

me energji elektrike deri me datën 12.12.2021 në ora 13:30.  

ZRRE-ja gjithashtu ka analizuar edhe profilin e ngarkesave të regjistruara në njehsorin me 

numër 35779131 të NS-s'ë që është bërë ndërrimi, dhe konstaton se ky NS ka pasur 

ndërprerje me datë 10.12.2021 nё ora 10:15 dhe ka zgjatur deri në ora 17:00. 

Gjetjet e Grupit Punues të Rregullatorit: 

1. Mospërputhje kohore  e kyçjes në mes raportit te ndërprerjeve, dokumentit Leja 

e punes dhe punet e kryera dhe thirrjeve të rexhistruara nga konsumatorët. Sipas 

lejes së punës kyçja është bërë me datë 13.12.2021 në ora 15:30, ndërsa sipas 

raportit të ndërprerjeve kyçja është bërë me datë 15.12.2021 në ora 20:08.  

2. Edhe pse është lokalizuar dhe sanuar prishja, konsumatorët kanë mbetur pa 

furnizim me energji elektrike edhe dy ditë të tjera (rreth 52 orë tjera). 
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2.2.4 NS 10/0.4kV Melenica 2 me kod 70000104040 

Sipas raportit të ndërprerjeve ky nënstacion nga data 13.12.2021, në ora 13:15 deri me 

14.12.2021 në ora 13:55, ka pasur rreth 25 orё mungesë të energjisë elektrike. 

Sipas raportit të arsyeshmërisë së KEDS-it, pёr këtë NS me datë 13.12.2021, në TS Melenica 

2 Veseli është djegur paneli 0.4 kV me ç’rast janë djegur bazamenti dhe ndërprerësi. Me 

datën 14.12.2021 është rregulluar prishja, janë ndërruar bazamentet dhe ndërprerësi 

magento termik 3P 250 A.  

KEDS ka dërguar Urdhëresën e punës me numër 0032295, tё datës 14.12.2021, ku 

përshkruhet se është ndërruar bazamenti i siguresave, papuqet dhe ndërprerësi. 

2.2.5 NS 10/0.4kV Graçanica vorret me kod: 10014003036 

Sipas raportit të ndërprerjeve të KEDS-it ky nënstacion nga data 26.12.2021, në ora 08:00 

deri me datë 27.12.2021 në ora 23:56, ka pasur rreth 40 orё mungese të fazës së energjisë 

elektrike.  

Sipas raportit të arsyeshmërisë së KEDS-it, pёr këtë NS me datë 26.12.2021, në TS Graqanica 

vorret, si pasojë e ngarkesës është djegur një siguresë dhe konsumatorët kanë mbetur pa një 

fazë derisa punëtorët e kanë bërë ndarjen e ngarkesës dhe ndërrimin e siguresës. 

Sipas “Lejes së punës dhe punëve tё kryera” verehet se ekipet e KEDS-it me date 26.12.2021 

kanё filluar punёt nё ora 23:20 për sanimin e prishjes, dhe se energjizimi është bërë nё ora 

00:50. 

KEDS-i poashtu ka dërguar edhe tri (3) raporte për punët e kryera, ku për datë 26.12.2021 

janë dërguar dy (2) raporte pune si dhe për date 27.12.2021 është dërguar një (1) raport 

pune. Raportet e datës 26.12.2021 tregojnë se intervenimi i parë për sanimin e prishjes ka 

ndodhur në ora 11:20 deri në ora 11:45 ku është bërë ndërrimi i një sigurese 1x315A, ndërsa 

intervenimi i dytë ka ndodhur në ora 23:30 deri në ora 00:00 ku është bërë përsëri ndёrrimi 

i një sigurese 1x315A nё nёnstacion. Raporti i datës 27.12.2021 tregon se intervenimi është 

Gjetjet e Grupit Punues të Rregullatorit: 

1. Mos përshkrim i saktë i tipit – arsyes së shkyçjes mes raporteve. 

2. Mospërputhje kohore e shkyçjes të NS Llugaxhi në mes raportit të 

nderprerjeve dhe profilit të ngarkesave të regjistruara në njehsor, pasi që sipas 

lejes së punës shkyçja është bërë me datë 11.12.2021 në ora 16:57, ndërsa 

sipas profilit të ngarkesave shkyçja është bërë me datë 10.12.2021 në ora 

10:15. 

3. Mos raportimi i ndërprerjes të NS Isniq-Rexheahmetaj me datë 10.12.2021 në 

ora 10:15 deri në ora 17:15. 
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bërë në ora 16:30 deri në ora 16:45 ku është bërë ndёrrimi i dy siguresave 2x315A nё 

nёnstacion. 

Sipas KEDS-it në raportet “Leja e Punës dhe Punët e Kryera” paraqitet puna e cila kryhet nga 

punëtorët të cilët janë në ndërrim gjatë asaj kohe, pra në shumicën e rasteve koha e prishjes 

– rregullimi i një dalje të caktuar nuk mund të gjendet në këto raporte, pasi që raportimi 

bëhet direkt në Qendër Dispiqerike-Ekipë, koha e kyçjes së daljes mirret gjithmonë të jetë 

ajo e KosovaNet-it. 

 
 

2.2.6 NS 10/0.4kV Xhamia e Llapit II me kod: 13000014066 

Sipas raportit të ndërprerjeve ky nënstacion nga data 12.12.2021, në ora 07:07 deri me 

13.12.2021 në ora 20:00 ka pasur rreth 37 orё ndërprerje të energjisë elektrike, përkatesisht 

është evidentuar si “rrezik jete”.  

Sipas raportit të arsyeshmërisë së KEDS-it, pёr këte NS me datë 12.12.2021 është bërë 

përforcimi i rrjetit me ç’rast janë ndërruar tri shtylla të thyera dhe janë energjizuar 

konsumatorët. 

Kronologjia për këtë ndërprerje dhe aktivitetet janë: 

 Ndërprerja është rexhistruar me datë 12.12.2021 në ora 07:07 me arsyen “Rrezik 

jete”’ me kohëzgjatje prej 37 orë. 

 Sipas Fletëdaljes nga depo, një shtylle 12m me materialin përcjellës është tërhequr 

një ditë para ndërprerjes, pra me dt 11.12.2021. 

 Sipas “Lejes së punës dhe punëve tё kryera” vërehet se me datë 12.12.2021 prej orës 

9:40 deri 10:15 ekipet në terren i kanë lokalizuar shtyllat e thyera dhe kanë konstatuar 

se duhet të vendosen shtyllat e reja dhe të premontohen. 

 Sipas “Lejes së punës dhe punëve tё kryera”,  e cila 'është dërguar në janar 2022 nga 

KEDS-i, është një raport i paqartë dhe mezi arrihet të deshifrohet. Sipas këtij raporti, 

ekipet kanë filluar punën me datën 13.12.2021 në ora 13:20 dhe e kanë përfunduar 

punën në ora 13:50 dhe në raport kanë shkruar “i kemi premontu shtyllat qe kane 

qene te rrezuara ne oborr”. 

Sipas lejes së punës dhe punëve tё kryera vërehet se të njëjtën ditë në mbrëmje, ekipet e 

KEDS-it, me datë 13.12.2021 kanё filluar punёt nё ora 18:00 deri në 19:30 ku shkruan se 

“Premontimi i shtyllave 0.4kV u rregullu”.  

Gjetjet e Grupit Punues të Rregullatorit: 

1. Mospërputhje kohore tё kyçjes së ndёrprerjes në mes Raportit të ndërprerjeve 

dhe dokumentit Leja e punës dhe punët e kryera. 
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INSPEKTIMI NË TERREN nga Grupi Punues i Rregullatatorit, i dates 18.03.2022 

Grupi punues i ZRRE-së me datë 18.03.2022 ka dalur në teren me qëllim të verifikimit të 

punimeve të bëra nga KEDS-i për ndërprerjen e raportuar si dhe për të verifikuar me 

konsumatorë të dhënat e evidentuara nga punëtorët e KEDS-it në Lejet e punës për datë 

12.12.2021 dhe 13.12.2021. Gjate inspektimit është vërejtur se 3 shtyllat për të cilat KEDS 

thotë se i ka vendosur me datë 13.12.2021, të njëjtat janë vendosur shumë më herët 

përfshirë edhe përçuesit dhe se në atë vend nuk ka pasur intervenime nga punëtorët e KEDS-

it, e që kjo është vërtetuar edhe nga bashkë bisedimet me qytetarët e lagjes. Të gjithë kanë 

konfirmuar se ato shtylla dhe përçuesit janë vendosur shumë më herët në lagje dhe se nuk 

ka pasur intervenim nga ekipet e KEDS-it në datat përkatëse për të cilat KEDS-i ka raportuar. 

Sa i përket intervenimit të raportuar nga KEDS-i, të datës 13.12.2021 për largimin e shtyllës 

së rrëzuar te konsumatori me shifër DPR-34539 është vërtetuar edhe nga konsumatori se ky 

intervenim ka ndodhur, por, sipas të dhënave të konsumatorit, intervenimi nuk ka ndodhur 

me datë 13.12.2021 por me datë 12.12.2021. Koha e intervenimit përputhet me kohën e 

evidentuar në Lejen e punës të datës 13.12.2021. Konsumatori ka ofruar fotografi të shtyllës 

së rrëzuar si dhe thirrjet telefonike të bëra KEDS-it dhe Policisë së Kosovës, për këtë 

ndërprerje/intervenim.    

Në bazë të këtij inspektimi Grupi punues gjen se raportimi i KEDS-it lidhur me ndërprerjen 

dhe marrjen e masave për rikthimin e furnizimit nuk është i saktë. 

Sa i përket materialit te evidentuar në Fletëdalje, punëtorët e KEDS-it kanë theksuar se ky 

material është tërhequr një ditë më herët dhe se është lënë në depo me qëllim që edhe 

ekipet e tjera në rast nevoje për intervenim ta kenë materialin e domosdoshëm për punë.  

Pas analizimit tё profilit të ngarkesave të nxjerra nga njehsori me numër 35754822, për 

muajin dhjetor 2021, në nivelin e tensionit 0.4kV, tё NS 10/0.4kV me kod 13000014066, del 

se ky NS me datë 12.12.2021 ka pasur ndërprerje të regjistruar nga ora 18:45 deri ne ora 

19:00.  

 

2.2.7 NS 10/0.4kV Xhamia e Millanoviqëve me kod: 30000002007 

Sipas raportit të KEDS-it lidhur me ndërprerjen dhe marrjen e masave për rikthimin e 

furnizimit, ky nënstacion nga data 09.12.2021, në ora 20:47 deri me 10.12.2021 në ora 12:45, 

ka pasur rreth 28 orё ndërprerje të energjisë elektrike, përkatesisht është evidentuar si 

“kontrollim linje”.  

Gjetjet e Grupit Punues të Rregullatorit: 

1. Raportimi i KEDS-it lidhur me ndërprerjen dhe marrjen e masave për rikthimin 

e furnizimit nuk është i saktë. 
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Sipas raportit të arsyeshmërisë së KEDS-it, pёr këtë NS me datë 10.12.2021 ekipa e KEDS-it 

ka kontrolluar linjën duke intervenuar në eleminimin e prishjes në shtyllës ku ishte e djegur 

ura. 

Sipas “Lejes së punës dhe punëve tё kryera” vërehet se ekipet e KEDS-it me datë 10.12.2021 

kanë filluar punët, por nuk është evidentuar koha e intervenimit dhe sanimit të prishjes. 

KEDS-i ka sqaruar se në raportet “Leja e Punës dhe Punët e Kryera” paraqitet puna e cila 

kryhet nga punëtorët të cilët janë në ndërrim gjatë asaj kohe, pra në shumicën e rasteve koha 

e prishjes – rregullimit të një dalje të caktuar nuk mund të gjendet në këto raporte, pasiqë 

raportimi bëhet direkt në Qendër Dispiqerike-Ekipë, koha e kyçjes së daljes mirret gjithmonë 

të jetë ajo e raportit të ndërprerjve nga programi i KosovaNet-it.  

 

2.2.8 NS 10/0.4kV TS Korishë me kod: 31000010026   

Sipas raportit të ndërprerjeve të KEDS-it ky nënstacion nga data 15.12.2021, në ora 22:01 

deri me 16.12.2021 në ora 17:10, ka pasur rreth 19 orё ndërprerje, prëkatësisht ndërprerja 

është evidentuar si kontrollim linje.  

Sipas raportit të arsyeshmërise së KEDS-it, pёr këtë NS me datë 15.12.2021 ekipa e KEDS-it 

ka kontrolluar linjën duke intervenuar në eleminimin e prishjes e cila ka rezultuar në kabllo 

të djegura nga ngarkesa. Është rregulluar kabllo e djegur dhe janë energjizuar konsumatorët. 

Sipas “Lejes së punës dhe punëve tё kryera” vërehet se ekipet e KEDS-it me datë 16.12.2021 

kanё filluar punёt, mirëpo nuk është përshkruar koha e fillimit dhe mbarimit të punëve. KEDS 

ka sqaruar se në raportet “Leja e Punës dhe Punët e Kryera” paraqitet puna e cila kryhet nga 

punëtorët të cilët janë në ndërrim gjatë asaj kohe, pra në shumicën e rasteve koha e prishjes 

– rregullimit të një dalje të caktuar nuk mund të gjendet në këto raporte, pasiqë raportimi 

bëhet direkt Qendër Dispiqerike - Ekipë, koha e kyçjes së daljes mirret gjithmonë të jetë ajo 

e KosovaNet-it. Fletëdalje nga depoja nuk ekziston pasi që nuk është shpenzuar material dhe 

intervenimi është bërë në kabllon ekzistuese. 

INSPEKTIMI NË TERREN nga Grupi Punues i Rregullatatorit, i dates 22.03.2022 

Grupi punues i Rregullatorit, me datë 22.03.2022 ka dalur në terren me qëllim të verifikimit 

të punimeve të bëra nga KEDS-i për ndërprerjen e raportuar si dhe për të verifikuar me 

konsumatorët të dhënat e evidentuara nga punëtorët e KEDS-it në Lejet e punës, të dërguara 

nga KEDS (të cilat janë pa data të caktuara). Gjate inspektimit shihet përçuesi tek i cili është 

bëre ndarja e fijeve. 

Gjetjet e Grupit Punues të Rregullatorit: 

1. Mungon përshkrimi i kohës së fillimit dhe mbarimit të punëve. 
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Grupi inspektues gjatë bisedës është informuar me njërin nga konsumatorët (i cili kishte 

shtëpinë jo me shume se 7-8 metra nga shtylla në të cilën KEDS-i ka intervenuar), se KEDS-i 

nuk ka pasur punime në atë shtyllë, por sipas këtij konsumatori ka pasur interventime në 

përquesit përballë shtyllës.  

2.2.9 NS 10/0.4kV Lluzhan Policia 2 me kod: 14000010097 

Sipas raportit të ndërprerjeve të KEDS-it ky nënstacion nga data 01.12.2021, në ora 20:54 

deri me datë 02.12.2021 në ora 13:46, ka pasur rreth 17 orё ndërprerje, përkatësisht është 

evidentuar si “dështim i transformatorit”.  

Sipas raportit të arsyeshmërisë së KEDS-it, pёr këtë NS me datë 01.12.2021 është raportuar 

që një orman 0.4 [kV] është djegur. Punёtorët janë angazhuar në rregullimin e prishjes ku 

edhe është riparuar prishja dhe pastaj është kyçur TS-i. 

Kronologjia e punëve dhe aktiviteteve për këtë TS është: 

 Ndërprerja është raportuar me datë 01.12.2021 në ora 20:54 ku tipi i shkyçjes ka qenë 

“Dështim i transformatorit” dhe arsyeja “Përçuesi i këputur”, ndërsa sipas raportit të 

arsyeshmërise se KEDS-i, pёr këtë NS “me datë 01.12.2021, është raportuar që një 

orman 0.4 [kV] është djegur. Punёtorët janë angazhuar në rregullimin e prishjes ku 

është riparuar dhe pastaj është kyçur TS-i”. “Sipas lejes së punës dhe punëve tё 

kryera” vërehet se ekipet e KEDS-it me datë 02.12.2021 kanё filluar punёt nё ora 

07:30 për sanimin e prishjes dhe kanë përfunduar punët në 12:30. 

 Energjizimi është bërë nё ora 13:46. 

2.2.10 NS 10/0.4kV Kurilla I me kod: 3100 0011003 

Sipas raportit të ndërprerjeve të KEDS-it ky nënstacion nga data 15.12.2021 në ora 19:21 deri 

me datë 16.12.2021 në ora 12:00 ka pasur rreth 17 orё ndërprerje, përkatësisht është 

evidentuar si “Kontrollim linje”.  

Sipas raportit të arsyeshmërisë së KEDS-it, pёr këtë NS me datë 16.12.2021 ekipa ka 

intervenuar në ndërrimin e siguresës së djegur thikore të TU. 

Sipas “Lejes së punës dhe punëve tё kryera” vërehet se ekipet e KEDS-it me datë 16.12.2021 

kanё filluar punёt, mirëpo nuk është përshkruar koha e fillim dhe mbarimit të punëve. 

KEDS-i ka sqaruar se në raportet “Leja e Punës dhe Punët e Kryera” paraqitet puna e cila 

kryhet nga punëtorët të cilët janë në ndërrim gjatë asaj kohe, pra në shumicën e rasteve koha 

e prishjes – rregullimit të një dalje të caktuar nuk mund të gjendet në këto raporte, pasiqë 

raportimi bëhet direkt Qendër Dispiqerike -Ekipë (detyra i delegohet ekipeve nga Qendra 

Dispiqerike dhe marrja e informatës për pëfundim të punimeve pëcillet nga ekipet në 

Qendren Dispiqerike), pra koha e kyçjes së daljes mirret gjithmonë të jetë ajo e KosovaNet-

it.  
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INSPEKTIMI NË TERREN nga Grupi Punues i Rregullatatorit, i dates 22.03.2022 

Grupi punues i Rregullatorit, me datë 22.03.2022 ka dalur në terren me qëllim të verifikimit 

të punimeve të bëra nga KEDS-i për ndërprerjen e raportuar si dhe për të verifikuar me 

konsumatorët të dhënat e evidentuara nga punëtorët e KEDS-it në Lejet e punës, të dërguara 

nga KEDS (të cilat janë pa data të caktuara). Ekipi punues ka vërtetuar se është bërë ndërrimi 

i përçuesve si dhe nje sigurese 315A. 

 
 

2.2.11 NS 10/0.4kV Deliqet me kod: 70000004005 

Sipas raportit të ndërprerjeve të KEDS-it ky nënstacion nga data 26.12.2021 në ora 19:25 deri 

me 27.12.2021 në ora 11:04 ka pasur rreth 16 orё ndërprerje, përkatësisht është evidentuar 

si “Rrezik jete”, përkatësisht si “Kontrollim linje”.  

Sipas raportit të arsyeshmërisë së KEDS-it, pёr këtë NS me datë datë 26.12.2021 në TS Deliqet 

janë djegur kabllo dhe janë dëmtuar bazamentet në 0.4 kV me ç’rast disa konsumatorë kanë 

mbetur pa energji elektrike. Rregullimi i prishjes është bërë me datë 27.12.2021 ku është 

punuar në ndërrimin e kabllove dhe rregullimin e siguresave. 

Sipas lejes së punës dhe punëve tё kryera vërehet se ekipet e KEDS-it me datë 26.12.2021 

kanё filluar punёt nё ora 19:27 për sanimin e prishjes, dhe se energjizimi është bërë me datё 

27.12.2011 nё ora 11:03. 

2.2.12 NS 10/0.4kV Xhamija me kod: 61065002143 

Sipas raportit të ndërprerjeve të KEDS-it ky nënstacion nga data 17.12.2021 në ora 11:40 deri 

me 17.12.2021 në ora 14:47 ka pasur rreth 3 orё ndërprerje, përkatësisht është evidentuar 

si “Transformatori i mbingarkuar”.  

Sipas raportit të arsyeshmerise së KEDS-it, pёr këtë NS me datë 17.12.2021 në daljen 0.4kV 

“Xhamia” është bërë shtrirja e 360 metrave kabëll bistek me seksion 4x70mm² për shkarkim 

të daljes së tensionit të ulët si dhe për përmiresim të kualitetit. 

Sipas “Lejes së punës dhe punëve tё kryera” vërehet se ekipet e KEDS-it me datë 17.12.2021 

kanё filluar punёt nё ora 07:50 për sanimin e prishjes dhe se energjizimi është bërë nё ora 

14:30. 

Gjetjet e Grupit Punues të Rregullatorit: 

1. Mungon përshkrimi i kohës së fillimit dhe mbarimit të punëve nga Ekipa e 

KEDS-it. 
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2.2.13 NS 10/0.4kV Te Kasabanka me kod: 61067005004 

Sipas raportit të ndërprerjeve të KEDS-it ky nënstacion nga data 06.12.2021 në ora 11:27 deri 

me 06.12.2021 në ora 14:09, ka pasur rreth 3 orё ndërprerje, përkatësisht është evidentuar 

si “Transformatori i mbingarkuar” përkatësisht “Ndërprerje emergjente”.  

Sipas raportit të arsyeshmërisë së KEDS-t pёr këtë NS me datë 06.12.2021 në nënstacionin 

10(20)/0.4kV me kod: 61067005004 me emërtim “Te Kasabanka” i cili furnizohet nga dalja 

10(20)kV Vitia, është bërë ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar 630 [kVA] me 

transformatorin 1000 [kVA]. Sipas shënimeve të dërguara nga departamenti i AMR-së 

ngarkesa maksimale e këtij nënstacioni 10(20)/0.4kV në muajin dhjetor ka qenë Pmax = 

812.32kW. 

2.2.14 Dalja J5 Bardhoshi nga Prishtina 5, Distrikti i Prishtinës  

Sipas raportit Ndёrprerjeve të KEDS-it pёr dhjetor 2021, kjo dalje ёshtё kategorizuar si 

ndёrprerje e paplanifikuar, e tipit “Emergjencё – Rrezik Jete” me arsyetimin se është bërë 

ndërrimi i zbarrave. Sipas raportit kjo ndёrprerje ka ndodhur me datë 16.12.2021 nё ora 

17:17 dhe ka zgjatur deri me datë 17.12.2021 nё ora 16:07, me njё kohezgjatje prej 23 orёve, 

ku ka afektuar 1,426 konsumatorё. Pas verifikimit nё librat e punёs nё Qendrën Dispeqerike, 

vërtetohet se të dhënat për ndërprerje të raportuara janё të sakta. Sipas operatorit në 

Qendrën Dispeqerike këta konsumatorë të afektuar kanë qenë tё paenergjizuar vetёm pёr 1 

orё, meqё energjizimi i tyre është bërë nga një dalje tjeter 10kV.  

Grupi Punues i Rregullatorit: pas verifikimit nё librat e punёs nё Qendren Dispeqerike, 

vërtetohet se të dhënat për ndërprerje të raportuara janё të sakta. 

2.2.15 Dalja 10(20) kV Ylli 2 nga NS Ferizaj III 35/10 kV, Distrikti i Ferizajit 

Sipas raportit Ndёrprerjet pёr dhjetor 2021, kjo dalje ёshtё kategorizuar si ndёrprerje e 

paplanifikuar, e tipit “Transformatori i mbingarkuar” me arsyetimin se është bërë ndrrimi i 

zbarrave. Sipas raportit kjo ndёrprerje ka ndodhur me date 22.12.2021, nё ora 19:41 dhe ka 

zgjatur deri me date 23.12.2021 nё ora 01:49, me njё kohezgjatje prej 6 orё, ku ka afektuar 

1,131 konsumatorё. Pas verifikimit tё lejёs sё punёs dhe punёve tё kryera, si dhe nё librin e 

telegrameve nё Qendren Dispeqerike, rezulton se te dhenat per nderprerje te raportuara 

janё te sakta. 

Grupi Punues i Rregullatorit: pas verifikimit nё librat e punёs nё Qendren Dispeqerike, 

vërtetohet se të dhënat për ndërprerje të raportuara janё të sakta. 

2.2.16 Dalja 10(20) kV 5 Deshmoret nga NS Prizreni 1 110/35/10 kV, Distrikti i Prizrenit 

Sipas raportit të ndërprerjeve të KEDS-it kjo dalje ёshtё kategorizuar si ndёrprerje e 

planifikuar, e tipit “Ndërrim i transformatorit të dëmtuar, mbingarkesë”. Sipas raportit kjo 
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ndёrprerje ka ndodhur me datë 13.12.2021 nё ora 10:02 dhe ka zgjatur deri nё ora 15:00, 

me njё kohezgjatje prej 5 orё, ku ka afektuar 1,829 konsumatorё.  

Grupi Punues i Rregullatorit: pas verifikimit nё librat e punёs nё Qendren Dispeqerike, 

vërtetohet se të dhënat për ndërprerje të raportuara janё të sakta.  

2.2.17 Dalja 10(20) kV Deva nga NS Gjakova 2 110/10 kV, Distrikti i Gjakoves 

Sipas raportit të ndërprerjeve të KEDS-it kjo dalje ёshtё kategorizuar si ndёrprerje e 

planifikuar, e tipit “Nd’rrim i transformatorit të dëmtuar, mbingarkesë”. Sipas raportit kjo 

ndёrprerje ka ndodhur me datë 13.12.2021 nё ora 10:30 dhe ka zgjatur deri nё ora 14:40, 

me kohëzgjatje prej rreth 4 orё, ku ka afektuar 1,663 konsumatorё.  

Grupi Punues i Rregullatorit: pas verifikimit nё librat e punёs nё Qendren dispeqerike, 

vertetohet se të dhënat për ndërprerje të raportuara janё të sakta.  

ZRRE poashtu ka verifikuar të gjitha mundësitë e Njoftimeve të ndërprerjeve në Qendren 

Dispeqerike, dhe mënyrën e marrjes së informatave për ndërprerje nga ana e tyre. Në bazë 

të asaj që është verifikuar, vërtetohet se të gjitha ndërprerjet të cilat ndodhin në daljet 10kV, 

me saktësi mund të identifikohet koha e nderprejeve dhe arsyeshmeria e atyre ndërprerjeve, 

ndërsa për ndërprerjet në nivelin 0.4kV, të gjitha informatat arrijnë përmes thirrjeve të 

konsumatorëve në Qendrën e Thirrjeve të Furnizuesit me Energji Elektrike (në këtë rast 

KESCO), e të cilat pastaj dërgohen në Qendren Dispeqerike nga ku njoftohen edhe ekipet në 

terren për defektet e raportuara.  

2.3 KRAHASIMI I NDERPRERJEVE TE RAPORTUARA ME PROFILIN E 

NGARKESAVE TЁ REXHISTRUARA NЁ NJEHSORË 

ZRRE-ja me qёllim tё analizimit mё tё thellё tё ndёrprerjeve tё rapotuara nga KEDS-i, ka 

kёrkuar qё tё dёrgohen edhe tё dhёnat e rexhistruara (profilin e ngarkesave, tensioneve dhe 

rrymave) nё njehsorёt pёr ndёrprerjet e pёrzgjedhura nga ZRRE-ja.   

Të dhënat e kërkuara nga ZRRE-ja lidhur me ndërprerjet e energjisë elektrike i ka dërguar 

KEDS-i e ku ZRRE ka bёrё analizimin e kёtyre ndёrprerjeve duke krahasuar ditёn, kohёn e 

ndёrprerjeve tё raportuara, me ato tё rexhistruara nё njehsorё.  

Sqarim: Sipas KEDS-it, “profili i ngakesave paraqet leximet çdo 15 minuta. Nё rastet e 

paraqitjes N/A nёnkupton se njehsori nuk ka komunikuar me bazёn nё qendёr, ndёrsa nё 

rastet e paraqitje “0” dhe “e zbrazёt” nёnkupton qё nuk ka pasur furnizim me energji 

elektrike”. 

2.3.1 NS 10/0.4kV – Ilirida 4(Taslixhe 4), Prishtinë 

Pas analizimit tё profilit te ngarkesave të nxjerra nga njehsori me numër 35718541, për 

muajin dhjetor 2021, në nivelin e tensionit 0.4kV, tё NS 10/0.4kV me kod 11000004017, del 
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se ky NS gjatë këtij muaji ka pasur 12 ndërprerje, përkatësisht ka qenë pa ngarkesë, me 

kohëzgjatje rreth 30 orë. Ndërsa, nga raporti i ndërprerjeve për muajin dhjetor del se ky NS 

ka pasur 13 ndërprerje, me kohëzgjatje rreth 73 orë. Dallimi në mes te të dhënave nga 

njehsori dhe te të dhënave nga raporti për ndërprerje është si rezultat i mos regjistrimit te të 

gjitha ndërprerjeve në njehsorё (mungesё faze), për shkak se disa ndërprerje nuk kanë 

afektuar të gjithë konsumatorët e kyçur në këtë dalje. 

Gjatё kёsaj periudhe nga 13 ndёrprerje tё raportuara, 4 ndërprerje janë të afektuara si 

rezultat i ndërprerjes së komplet daljes 10kV - Nr.19 Ilirida (Taslixhe II), ku 2 ndërprerje janë 

bërë për shkak të lidhjes së shkurtër me tokë, ndërsa 2 të tjerat janë bërë me kërkesë të 

KOSTT-it për shkak tё reduktimit si pasojë e mungesës së energjisë elektrike, me kohëzgjatje 

për secilën ndërprerje nga 2 orë, me datë 24.12.2021. Ndёrsa njehsori me datë 24.12.2021 

ka regjistruar ngarkesat, ndërsa vetem njëra fazë nuk ka regjistruar.    

Është vërejtur se për ndёrprerjet e ndodhura pas datës 25.12.2021, të regjistruara në 

njehsorin e TS 10/0.4kV (35718541), si dhe në njehsorin e daljes 10kV (96220965), nuk janë 

të përfshira në raportin e ndërprerjeve për muajin dhjetor 2021.  

 
 Tab.7. Të dhënat e regjistruara nga njehsori 35718541 të NS Ilirida 4 

 

Nr. Nderprerjeve Nr. Njehsorit

Data e 

shkyçjes

Data e 

kyçjes

Koha e 

shkyçjes

Koha e 

kyçjes

Ore pa 

energji

1 35718541 12/18/2021 12/19/2021 18:00 0:15 6:30

2 35718541 12/22/2021 12/22/2021 20:30 22:00 1:30

3 35718541 12/23/2021 12/23/2021 0:45 15:00 14:15

4 35718541 12/23/2021 12/23/2021 17:30 20:15 2:45

5 35718541 12/25/2021 12/25/2021 11:15 12:15 1:00

6 35718541 12/25/2021 12/25/2021 18:45 19:15 0:30

7 35718541 12/26/2021 12/26/2021 0:30 1:00 0:30

8 35718541 12/26/2021 12/26/2021 19:15 19:30 0:15

9 35718541 12/27/2021 12/27/2021 9:15 10:00 0:45

10 35718541 12/28/2021 12/28/2021 22:30 23:00 0:30

11 35718541 12/29/2021 12/29/2021 14:30 15:00 0:30

12 35718541 12/29/2021 12/29/2021 20:30 21:15 0:45
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*Hijezimi me ngjyrë  të kaltër paraqet ndërprerjet e daljes 10kV 

Tab.8. Të dhënat e raportuara nga KEDS 

 
Po ashtu gjatë analizimit tё tё dhënave nga ky njehsorë është vërejtur se për periudhën prej 
datës 23.12.2021 nga ora 20:45 deri me datë 25.12.2021 nё ora 11:00, rreth 38 orë nuk ka 
lexuar njё fazë L2. 

 

2.3.2 NS 10/0.4kV – Millosheve llapi 

Pas analizimit tё profilit të ngarkesave të nxjerra nga njehsori me numër 35754844, për 

muajin dhjetor 2021, në nivelin e tensionit 0.4kV, tё NS 10/0.4kV me kod 15019005070, del 

se ky nënstacion gjatë këtij muaji ka pasur 14 ndërprerje, me kohëzgjatje rreth 30 orë. 

Ndërsa, nga raporti i ndërprerjeve për muajin dhjetor 2021 del se ky NS ka pasur 15 

ndërprerje, me kohëzgjatje rreth 54 orë. Dallimi në mes të  dhënave nga njehsori dhe të 

dhënave nga raporti për ndërprerje është si rezultat i mos regjistrimit të të gjitha 

ndërprerjeve në njehsorё, për shkak se  disa ndërprerje nuk kanë afektuar të gjithë 

konsumatorët e kyçur në këtë dalje 0.4kV. 

Është vërejtur se data dhe koha e ndërprerjeve të regjistruara në njehsorë dhe atyre të 

raportuara nuk përputhen. 

Gjatё kёsaj periudhe nga 15 ndёrprerje tё raportuara, 11 ndërprerje janë të afektuara si 

rezultat i ndërprerjes së komplet daljes Millosheva, ku 4 ndërprerjet janë bërë për arsye 

teknike, ndërsa 7 të tjerat janë me kërkesë të KOSTT-it pёr shkak tё reduktimit si pasojë e 

Nr. i 

nderprerjeve

Nr. i 

njehsorit

Data e 

Shkycjes

Data e 

Kycjes

Koha e 

Shkycjes

Koha e 

Kycjes

Ore pa 

energji

1 35718541 12/4/2021 12/4/2021 5:26:00 PM 8:00:00 PM 2.57

2 35718541 12/6/2021 12/6/2021 9:00:00 AM 7:48:00 PM 10.80

3 35718541 12/8/2021 12/8/2021 6:50:00 AM 7:50:00 PM 13.00

4 35718541 12/14/2021 12/14/2021 7:57:00 PM 11:20:00 PM 3.38

5 35718541 12/17/2021 12/17/2021 12:18:00 PM 11:00:00 PM 10.70

6 35718541 12/17/2021 12/17/2021 6:30:00 PM 8:47:00 PM 2.28

7 35718541 12/18/2021 12/19/2021 4:59:00 PM 12:16:00 AM 7.28

8 35718541 12/19/2021 12/19/2021 4:16:00 PM 8:28:00 PM 4.20

9 35718541 12/21/2021 12/21/2021 12:00:00 AM 12:30:00 AM 0.50

10 35718541 12/23/2021 12/23/2021 1:15:00 AM 3:15:00 AM 2.00

11 35718541 12/24/2021 12/24/2021 4:00:00 PM 6:00:00 PM 2.00

12 35718541 12/24/2021 12/24/2021 8:00:00 AM 10:00:00 AM 2.00

13 35718541 12/25/2021 12/26/2021 11:45:00 AM 12:00:00 AM 12.25

Gjetjet e Grupit Punues të Rregullatorit: 

1. Është vërejtur se ndёrprerjet e ndodhura pas datës 25.12.2021, t regjistruara 

në njehsorin e TS 10/0.4kV (35718541), si dhe në njehsorin e daljes 10kV 

(96220965), nuk janë te perfshira ne raportin e nderprerjeve per muajin 

dhjetor 2021. 
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mungesës së energjisë elektrike, me kohezgjatje për secilën ndërprerje nga 2 orë, me datë 

24.12.2021. Ndёrsa njehsori me datë 25.12.2021 ka regjistruar ngarkesat. 

 
Tab.9. Të dhënat e regjistruara nga njehsori 

 

 

 
*Hijezimi me ngjyre te kalter paraqet nderprerjet e daljes 10kV dhe e kanë afektuar edhe TS në fjalë 

Tab.10. Të dhënat e raportuara nga KEDS 
 

Gjatë analizimit tё tё dhënave nga ky njehsorë është vërejtur se për periudhën 22.12.2021 

nga ora 17:30 deri nё ora 19:15, rreth 2 orë ky njehsorë nuk ka regjistruar njё fazë L1.  

Nr. Nderprerjeve Nr. Njehsorit

Data e 

shkyçjes

Data e 

kyçjes

Koha e 

shkyçjes

Koha e 

kyçjes

Ore pa 

energji

1 35754844 12/1/2021 12/1/2021 16:45 17:00 0:15

2 35754844 12/6/2021 12/6/2021 5:00 5:15 0:15

3 35754844 12/16/2021 12/16/2021 17:15 18:00 0:45

4 35754844 12/17/2021 12/17/2021 11:00 14:15 3:15

5 35754844 12/21/2021 12/21/2021 23:45 0:00 0:15

6 35754844 12/22/2021 12/22/2021 12:30 13:45 1:15

7 35754844 12/22/2021 12/22/2021 19:30 20:15 0:45

8 35754844 12/23/2021 12/23/2021 10:30 12:15 1:45

9 35754844 12/23/2021 12/23/2021 16:30 18:15 1:45

10 35754844 12/23/2021 12/23/2021 18:45 19:00 0:15

11 35754844 12/24/2021 12/24/2021 12:30 14:00 1:30

12 35754844 12/28/2021 12/28/2021 12:30 14:00 1:30

13 35754844 12/29/2021 12/29/2021 10:30 12:00 1:30

14 35754844 12/29/2021 12/29/2021 22:30 0:00 1:30

Nr. i 

nderprerjeve

Nr. i 

njehsorit
Data e Shkycjes Data e Kycjes

Koha e 

Shkycjes
Koha e Kycjes

Ore pa 

energji

1 35754844 12/6/2021 12/6/2021 5:15:00 PM 5:34:00 PM 0.32

2 35754844 12/16/2021 12/16/2021 4:54:00 PM 5:27:00 PM 0.55

3 35754844 12/16/2021 12/17/2021 10:21:00 PM 2:00:00 PM 15.65

4 35754844 12/19/2021 12/20/2021 10:18:00 PM 12:29:00 AM 2.18

5 35754844 12/20/2021 12/20/2021 7:38:00 AM 2:23:00 PM 6.75

6 35754844 12/20/2021 12/20/2021 10:01:00 AM 10:04:00 AM 0.05

7 35754844 12/22/2021 12/22/2021 12:22:00 AM 3:00:00 PM 14.63

8 35754844 12/23/2021 12/23/2021 10:00:00 AM 12:00:00 PM 2.00

9 35754844 12/23/2021 12/23/2021 4:00:00 PM 6:00:00 PM 2.00

10 35754844 12/24/2021 12/24/2021 12:00:00 PM 2:00:00 PM 2.00

11 35754844 12/25/2021 12/25/2021 2:00:00 PM 4:10:00 PM 2.17

12 35754844 12/28/2021 12/28/2021 12:00:00 PM 2:00:00 PM 2.00

13 35754844 12/29/2021 12/29/2021 10:00:00 PM 12:00:00 AM 2.00

14 35754844 12/29/2021 12/29/2021 10:00:00 AM 12:05:00 PM 2.08

15 35754844 12/30/2021 12/30/2021 11:22:00 PM 11:35:00 PM 0.22
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2.3.3 Dalja 10 kV, Dobrusha 

Pas analizimit tё “Profilit të ngarkesave” të nxjerra nga njehsori me numër 40239652, për 

muajin dhjetor 2021, në nivelin e tensionit 10kV, tё daljes 10 kV me kod 50052001, del se kjo 

dalje gjatë këtij muaji ka pasur 17 ndërprerje. Ndërsa, nga analizimi i “Raportit të 

ndërprerjeve” për muajin dhjetor del se kjo dalje 10kV ka pasur 25 ndërprerje. Dallimi në mes 

të të dhënave nga njehsori dhe të dhënave nga raporti për ndërprerje është si rezultat i mos 

regjistrimit te të gjitha ndërprerjeve në dalje nga njehsori, për shkak se disa ndërprerje nuk 

kanë afektuar të gjithë konsumatorët e kyçur në këtë dalje. 

Është vërejtur se në këtë rast, data dhe koha e ndërprerjeve të regjistruara në njehsorë dhe 

atyre të raportuara përputhen, përveç ndërprerjes së datës 30.12.2021 e regjistruar në 

njehsorë, por nuk është paraqitur në raportin e ndërprerjeve për muajin dhjetor.  

 

 
Tab.11. Të dhënat e regjistruara nga njehsori 

 

 

Nr. 

Nderprerjeve

Nr. 

Njehsorit

Data e 

shkyçjes

Data e 

kyçjes

Koha e 

shkyçjes

Koha e 

kyçjes

Ore pa 

energji

1 40239652 12/7/2021 12/7/2021 21:45 22:15 0:30

2 40239652 12/15/2021 12/16/2021 22:00 13:00 15:00

3 40239652 12/18/2021 12/18/2021 9:00 10:00 1:00

4 40239652 12/18/2021 12/18/2021 11:45 16:45 5:00

5 40239652 12/22/2021 12/22/2021 18:45 22:15 3:30

6 40239652 12/23/2021 12/23/2021 8:45 10:30 1:45

7 40239652 12/23/2021 12/23/2021 20:30 22:15 1:45

8 40239652 12/24/2021 12/24/2021 0:30 2:45 2:15

9 40239652 12/24/2021 12/24/2021 12:15 14:00 1:45

10 40239652 12/25/2021 12/25/2021 10:30 11:30 1:00

11 40239652 12/25/2021 12/26/2021 22:30 0:15 1:45

12 40239652 12/26/2021 12/26/2021 6:15 8:00 1:45

13 40239652 12/26/2021 12/26/2021 8:45 9:00 0:15

14 40239652 12/28/2021 12/28/2021 9:15 10:15 1:00

15 40239652 12/28/2021 12/28/2021 20:15 22:15 2:00

16 40239652 12/29/2021 12/29/2021 13:15 14:00 0:45

17 40239652 12/30/2021 12/30/2021 12:30 13:45 1:15

Gjetjet e Grupit Punues të Rregullatorit: 

1. Mospërputhje e ndërprerjes së datës 25.12.2021 në mes raportit të 

nderprerjeve për muajin dhjetor 2021 dhe leximeve nga njehsori i TS 

10/0.4kV. Kjo ndërprerje është raportuar në raportin e  ndërprerjeve, ndërsa 

nuk është e regjistruar në njehsorin e NS 10/0.4kV, po ashtu nuk është e 

regjistruar as në njehsorin e daljes 10kV. 
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Tab.12. Të dhënat e raportuara nga KEDS 

 

 

2.3.4 Dalja 10 kV Betonjerka 

Pas analizimit tё “Profilit të ngarkesave” të nxjerra nga njehsori me numër 96220743, për 

muajin dhjetor 2021, ne nivelin e tensionit 10kV, tё daljes 10 kV me kod 70000104, del se kjo 

dalje 10kV gjatë këtij muaji ka pasur 14 ndërprerje. Ndërsa, nga analizimi i “Raportit të 

ndërprerjeve” per muajin dhjetor del se kjo dalje 10kV ka pasur 38 ndërprerje. Dallimi në mes 

te të dhënave nga njehsori dhe të dhënave nga raporti për ndërprerje është si rezultat i mos 

regjistrimit te të gjitha ndërprerjeve në dalje nga njehsori, për shkak se  disa ndërprerje nuk 

kanë afektuar të gjithë konsumatorët e kyçur në këtë dalje.  

Nr. i 

nderprerjeve

Nr. 

njhesorit
Data e Shkycjes Data e Kycjes Koha e Shkycjes Koha e Kycjes

Ore pa 

energji

1 40239652 12/1/2021 12/1/2021 11:00:00 AM 0.00

2 40239652 12/2/2021 12/2/2021 2:37:00 PM 2:59:00 PM 0.37

3 40239652 12/7/2021 12/8/2021 9:22:00 PM 9:11:00 AM 11.82

4 40239652 12/15/2021 12/16/2021 9:36:00 PM 1:04:00 PM 15.47

5 40239652 12/16/2021 12/16/2021 1:16:00 PM 1:36:00 PM 0.33

6 40239652 12/16/2021 12/16/2021 1:44:00 PM 4:15:00 PM 2.52

7 40239652 12/16/2021 12/16/2021 4:37:00 PM 4:54:00 PM 0.28

8 40239652 12/17/2021 12/17/2021 3:46:00 PM 3:58:00 PM 0.20

9 40239652 12/18/2021 12/18/2021 11:28:00 AM 4:47:00 PM 5.32

10 40239652 12/19/2021 12/19/2021 2:12:00 PM 2:20:00 PM 0.13

11 40239652 12/19/2021 12/19/2021 10:01:00 PM 10:21:00 PM 0.33

12 40239652 12/20/2021 12/20/2021 2:18:00 PM 2:55:00 PM 0.62

13 40239652 12/23/2021 12/23/2021 8:34:00 AM 10:33:00 AM 1.98

14 40239652 12/23/2021 12/23/2021 8:15:00 PM 10:15:00 PM 2.00

15 40239652 12/24/2021 12/24/2021 8:00:00 PM 0.00

16 40239652 12/24/2021 12/24/2021 12:01:00 PM 2:03:00 PM 2.03

17 40239652 12/25/2021 12/25/2021 10:00:00 PM 12:06:00 AM 2.10

18 40239652 12/25/2021 12/25/2021 10:02:00 AM 11:32:00 AM 1.50

19 40239652 12/26/2021 12/26/2021 6:00:00 PM 0.00

20 40239652 12/26/2021 12/26/2021 6:06:00 AM 8:01:00 AM 1.92

21 40239652 12/27/2021 12/27/2021 6:00:00 PM 0.00

22 40239652 12/27/2021 12/27/2021 6:00:00 AM 0.00

23 40239652 12/28/2021 12/28/2021 8:00:00 PM 10:08:00 PM 2.13

24 40239652 12/28/2021 12/28/2021 8:59:00 AM 10:14:00 AM 1.25

25 40239652 12/29/2021 12/29/2021 1:04:00 PM 2:03:00 PM 0.98

Gjetjet e Grupit Punues të Rregullatorit: 

1. Mos pёrfshirja e ndërprerjes në “Raportin e ndërprerjeve” për muajin dhjetor, 

e datës 30.12.2021, në ora 12:30 deri 13:45, e regjistruar në profilin e 

ngarkesave të regjistruara në njehsorë të daljes 10kV Dobrusha. 
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                     Tab.13. Të dhënat e regjistruara nga njehsori 

 

Nr. Nderprerjeve Nr. Njehsorit

Data e 

shkyçjes

Data e 

kyçjes

Koha e 

shkyçjes

Koha e 

kyçjes

Ore pa 

energji

1 96220743 12/13/2021 12/13/2021 13:15 13:30 0:15

2 96220743 12/17/2021 12/17/2021 9:45 10:00 0:15

3 96220743 12/17/2021 12/17/2021 15:15 15:45 0:30

4 96220743 12/22/2021 12/22/2021 11:15 16:15 5:00

5 96220743 12/22/2021 12/22/2021 18:30 20:15 1:45

6 96220743 12/23/2021 12/23/2021 8:45 10:30 1:45

7 96220743 12/23/2021 12/23/2021 20:30 22:45 1:15

8 96220743 12/24/2021 12/24/2021 10:30 12:00 1:30

9 96220743 12/24/2021 12/24/2021 15:30 15:45 0:15

10 96220743 12/25/2021 12/26/2021 22:30 0:15 1:45

11 96220743 12/26/2021 12/26/2021 6:30 8:00 1:30

12 96220743 12/28/2021 12/28/2021 17:30 18:00 0:30

13 96220743 12/29/2021 12/29/2021 7:30 8:00 0:30

14 96220743 12/29/2021 12/29/2021 19:30 20:00 0:30
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Tab.14. Te dhënat e raportuara nga KEDS 

2.3.5 Dalja 10kV Parku i biznesit 70000105 

Sipas të dhënave nga raporti i ndërprerjeve për muajin dhjetor 2021, dalja 10kV Parku i 
Biznesit ka pasur nёntё (9) ndërprerje.  

Nr. i 

nderprerjeve

Nr. 

njhesorit
Data e Shkycjes Data e Kycjes Koha e Shkycjes Koha e Kycjes

Ore pa 

energji

1 96220743 12/2/2021 12/2/2021 7:23:00 PM 7:42:00 PM 0.32

2 96220743 12/2/2021 12/2/2021 8:05:00 PM 8:18:00 PM 0.22

3 96220743 12/3/2021 12/3/2021 12:51:00 AM 1:02:00 AM 0.18

4 96220743 12/3/2021 12/3/2021 1:04:00 AM 11:48:00 AM 10.73

5 96220743 12/4/2021 12/4/2021 1:17:00 AM 1:36:00 AM 0.32

6 96220743 12/4/2021 12/4/2021 1:36:00 AM 1:37:00 AM 0.02

7 96220743 12/4/2021 12/4/2021 1:36:00 AM 3:15:00 AM 1.65

8 96220743 12/4/2021 12/4/2021 3:15:00 AM 4:46:00 PM 13.52

9 96220743 12/9/2021 12/9/2021 9:02:00 AM 9:13:00 AM 0.18

10 96220743 12/9/2021 12/9/2021 12:17:00 PM 12:43:00 PM 0.43

11 96220743 12/9/2021 12/9/2021 1:21:00 PM 2:55:00 PM 1.57

12 96220743 12/10/2021 12/10/2021 9:21:00 AM 9:30:00 AM 0.15

13 96220743 12/12/2021 12/12/2021 4:24:00 AM 4:52:00 AM 0.47

14 96220743 12/12/2021 12/12/2021 4:53:00 AM 4:53:00 AM 0.00

15 96220743 12/12/2021 12/12/2021 4:53:00 AM 10:17:00 AM 5.40

16 96220743 12/12/2021 12/12/2021 10:33:00 AM 11:10:00 AM 0.62

17 96220743 12/13/2021 12/13/2021 12:54:00 PM 2:46:00 PM 1.87

18 96220743 12/16/2021 12/16/2021 11:05:00 AM 11:27:00 AM 0.37

19 96220743 12/17/2021 12/17/2021 9:20:00 AM 9:46:00 AM 0.43

20 96220743 12/17/2021 12/18/2021 10:05:00 AM 9:35:00 AM 23.50

21 96220743 12/18/2021 12/18/2021 2:12:00 PM 2:24:00 PM 0.20

22 96220743 12/20/2021 12/20/2021 10:30:00 PM 10:37:00 PM 0.12

23 96220743 12/22/2021 12/22/2021 10:58:00 AM 4:17:00 PM 5.32

24 96220743 12/22/2021 12/22/2021 6:00:00 PM 8:18:00 PM 2.30

25 96220743 12/23/2021 12/23/2021 8:23:00 AM 11:17:00 AM 2.90

26 96220743 12/23/2021 12/23/2021 8:00:00 PM 10:19:00 PM 2.32

27 96220743 12/24/2021 12/24/2021 10:01:00 AM 12:13:00 PM 2.20

28 96220743 12/24/2021 12/24/2021 6:00:00 PM 6:50:00 PM 0.83

29 96220743 12/25/2021 12/25/2021 10:02:00 PM 12:14:00 AM 2.20

30 96220743 12/26/2021 12/26/2021 10:00:00 AM 10:01:00 AM 0.02

31 96220743 12/26/2021 12/26/2021 6:00:00 PM 0.00

32 96220743 12/26/2021 12/26/2021 6:07:00 AM 6:59:00 AM 0.87

33 96220743 12/27/2021 12/27/2021 6:00:00 PM 0.00

34 96220743 12/27/2021 12/27/2021 6:00:00 AM 0.00

35 96220743 12/28/2021 12/28/2021 5:05:00 PM 6:01:00 PM 0.93

36 96220743 12/29/2021 12/29/2021 7:00:00 PM 7:09:00 PM 0.15

37 96220743 12/29/2021 12/29/2021 7:00:00 AM 8:09:00 AM 1.15

38 96220743 12/30/2021 12/30/2021 9:27:00 AM 9:55:00 AM 0.47
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Tab.15. Te dhënat e raportuara nga KEDS 

 
Ështё vёrejtuar se me datën 22 dhjetor 2021, në raportin e ndërprerjeve thuhet se është 

ndërprerë për shkak të redukimeve si pasojë e mbingarkesave nё sistem, prej orës 10:58 deri 

nё ora 16:17.  

Sipas orarit të ndërprerjeve nga KOSTT-i, me datë 22.12.2021, KOSTT-i ka kërkuar nga KEDS-

i që ta reduktojë NS Mitrovica 2, prej edhe nga furnizohet kjo dalje 10kV përmes stabilimentit 

shpërndarës. Orari i reduktimeve ka qenë nga ora 06:00 deri në ora 08:00, nga ora 12:00 deri 

ne ora 14:00 dhe nga ora 18:00 deri në ora 20:00.  

 
Fig. 3. Profili i ngarkesës për daljen Parku i Biznesit Mitrovicë 

 

 

Nr. 

Nderprerjeve
Dalja 10kV Data e Shkycjes Data e Kycjes Koha e Shkycjes Koha e Kycjes Ore

1 Parku i Biznesit 12/4/2021 12/4/2021 1:30:00 PM 2:15:00 PM 0.75

2 Parku i Biznesit 12/20/2021 12/20/2021 10:30:00 PM 10:37:00 PM 0.12

3 Parku i Biznesit 12/22/2021 12/22/2021 10:58:00 AM 4:17:00 PM 5.32

4 Parku i Biznesit 12/22/2021 12/23/2021 9:45:00 PM 12:40:00 AM 2.92

5 Parku i Biznesit 12/23/2021 12/23/2021 10:30:00 AM 12:15:00 PM 1.75

6 Parku i Biznesit 12/23/2021 12/23/2021 6:58:00 PM 8:28:00 PM 1.50

7 Parku i Biznesit 12/24/2021 12/24/2021 12:16:00 PM 1:24:00 PM 1.13

8 Parku i Biznesit 12/24/2021 12/24/2021 8:14:00 PM 9:59:00 PM 1.75

9 Parku i Biznesit 12/28/2021 12/28/2021 5:05:00 PM 6:01:00 PM 0.93
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Profili i ngarkesës - dalja Parku i Biznesit, 22.12.2021

Gjetjet e Grupit Punues të Rregullatorit: 

1. Sipas tё dhënave të raportuara shihet se KEDS-i ka ndërprerë një orë më herët 

se orari i kërkuar nga KOSTT-i, përkatësisht në ora 10:58, dhe e njëjta ka zgjatur 

deri në ora 16:17, që do të thotë se reduktimi ka zgjatur dy orë më shumë se ai 

i kërkuar nga KOSTT-i.  

2. ZRRE-ja ka analizuar “Profilin e ngarkesave” të daljes 10kV Parku i Biznesit me 

numër njehsori 96220746, nga ku vërehet se nga ora 14:00 deri në ora 16:00 

nuk ka shenja/tregues se është tentuar të kthehet furnizimi me energji. 


