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         Prishtinë, gusht 2020 

RAPORT 

MONITORIMI I NQ TERMOKOS – REALIZIMET NË SEZONIN 2019/2020 

 

Hyrje 

Në këtë dokument janë paraqitur në formë të përmbledhur informatat dhe të dhënat e monitorimit 

të NQ Termokos për realizimet në sezonin 2019/2020. Të dhënat dhe informatat janë strukturuar 

sipas programit të detajuar të monitorimit të ndërmarrjeve të energjisë termike – Aneksi 1.  

Në kuadër të monitorimit nga NQ Termokos janë dorëzuar këto të dhëna, informata dhe dokumente: 

1) Pasqyrat Rregullative me të dhënat dhe informatat e realizuara për sezonin e ngrohjes 2019-
2020: 

a) Pasqyra A e aseteve operative – të dhënat faktike për vlerën e aseteve fikse; 
b) Pasqyra B e të ardhurave dhe shpenzimeve – të dhënat e realizuara për të ardhurat dhe 

kostot (shpenzimet); 
c) Pasqyra C e faturimit dhe arkëtimit – të dhënat dhe informatat për sipërfaqet e ngrohjes, 

faturimin dhe arkëtimin e konsumatorëve; 
d) Pasqyra D e investimeve – të dhënat dhe informata për investimet kapitale të realizuara; 
e) Pasqyra E teknike - të dhënat e realizuara për bilancin e energjisë termike, si dhe të dhënat 

teknike dhe të konsumatorëve (prodhimin dhe furnizimin e ngrohjes, humbjet në rrjet dhe 
sipërfaqja ngrohëse). 

 
2) Shpalosja e Pasqyrës B – detajet për të gjitha pozicionet; dhe Detajizimet e Investimeve.  

3) Raporti i Auditorit - Pasqyrat financiare statutore për vitin kalendarik 2019: 

a) Pasqyra e fitimit / humbjes (Bilanci i suksesit); 
b) Bilanci i gjendjes; 
c) Pasqyra e rrjedhjes së parasë; dhe 
d) Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet. 

 
4) Të dhënat dhe informatat tjera dhe dokumentet mbështetëse: 
 

a) Lista e matjeve të konsumit të energjisë termike në nënstacione; 
b) Lista e aseteve (‘mjeteve themelore’) – të dhënat detale për asetet fikse ku janë dhënë vlera 

fillestare (e blerjes), zhvlerësimi i akumuluar dhe vlera e tanishme e aseteve; 
c) Të dhëna dhe informata detaje për investimet e realizuara në periudhën e raportimit; 
d) Raportin për progresin e projektit (punimeve të kryera) i dt. 22 qershor 2020, dhe aneksin e 

kontratës me kryesin e punimeve, ku specifikohen detajet e punimeve në kuadër të projektit; 
e) Kyçjet e reja për sezonin 2019/2020 dhe kontratat e lidhura me konsumatorët për furnizim; 
f) Shkyçjet dhe ri kyçjet në sezonin 2019/2020; 
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g) Humbjet e energjisë termike në rrjet dhe humbjet sasiore të ujit; 
h) Ankesat e konsumatorëve;  
i) Faturimin e konsumatorëve bazuar në furnizimin / konsumin e matur dhe sipas sipërfaqes 

ngrohëse (dorëzuar në baza mujore në kuadër të monitorimit të rregullt); 
j) Matjet e regjistruara për energjinë termike të prodhuar nga kogjenerimi (dorëzuar në baza 

ditore dhe mujore në kuadër të monitorimit të rregullt); 
k) Analizën e sezonit 2019/2020. 

 

Pas komenteve të ZRRE në raportimin rregullativ të kuadër të monitorimit të realizimeve, NQ 

Termokos ka dërguar të dhëna dhe informata shtesë si dhe shpjegimet dhe sqarimet e kërkuara, si në 

vijim:  

- Pasqyrat Rregullative me disa plotësime dhe korrigjime sipas kërkesave në komentet e ZRRE-

së; 

- Përgjigjet në komentet e ZRRE – shpjegime dhe sqarime shtesë për secilin nga komentet; 

- Detajizime të përmirësuara dhe shpjegime për realizimin e investimeve me vetë-financim 

gjatë periudhës raportuese – periudha vjetore që përfshin sezonin e ngrohjes 2019-2020. 

    

I   Bilanci i Energjisë Termike  

I.1 Prodhimi i energjisë termike nga kogjenerimi – TC Kosova B 

NQ Termokos e ka bazuar prodhimin e energjisë termike nga impiantet e kogjenerimit në TC Kosova 

B, që ka qenë komponenti kryesor në bilancin e energjisë për këtë sezon. Në fakt në sezonin 

2019/2020 i tërë prodhimi i energjisë termike ishte nga impiantet e kogjenerimit në TC Kosova B, 

ashtu që nuk ka qenë e nevojshme aktivizimi i kaldajave me mazut në Ngrohtoren e Termokosit. 

Kapacitetet e energjisë elektrike dhe termike  

Për të siguruar prodhimin e energjisë termike nga impiantet e kogjenerimit në TC Kosova B janë 

rezervuar kapacitetet përkatëse elektrike dhe termike, siç janë të miratuara në Bilancet Vjetore të 

energjisë elektrike dhe termike. Kapaciteti i planifikuar sipas bilanceve të energjisë elektrike të 

aprovuara për vitet 2019 dhe 2020, për muajt tetor 2019 - prill 2020 në total ka qenë 

38,300[MWELh/h], përderisa kapaciteti elektrik i lejuar në shqyrtimin e tarifave të energjisë termike 

ka qenë i njëjtë 38,300[MWELh/h]. Kapaciteti elektrik i realizuar në sezonin 2019/2020 ka qenë 

38,108 [MWELh/h], pra pak më i vogël se kapaciteti elektrik i rezervuar sipas bilancit respektivisht i 

lejuar në shqyrtimin tarifor 2019/2020. Sipas Marrëveshjes për blerje të energjisë termike KEK – NQ 

Termokos, faturimi për kapacitet merret ashtu siç është rezervuar me bilance përveç në rastet kur 

tejkalohet ai kapacitet. Duke qenë se në disa muaj të këtij sezoni ka pasur tejkalime (shiko tab. 1), 

atëherë kapaciteti i faturuar ka qenë 40,811 [MWhel/h]. Në figurën vijuese janë paraqitur grafikisht 

kapacitet përkatëse të lartë-përshkruara.  
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Fig.1: Krahasimet e Kapacitetit elektrik të kogjenerimit në sezonin 2019/2020 

Sa i përket kapaciteteve mesatare sezonale në [MW], si në vijim: 

- Kapaciteti termik mesatar: 50.90 [MWTH]; 

- Kapaciteti elektrik mesatar:   8.64 [MWEL].  

Duhet theksuar se në muajin janar, kur temperaturat kanë qenë më të ulëta është arritur kapaciteti 

maksimal termik prej 71.94 MWth (ose 10.97 MWel), dhe konsiderohet që ka qene e përballueshme 

për sistemin e energjisë termike.    

Në vijim në formë tabelare janë paraqitur të dhënat mujore dhe të përgjithshme për kapacitetet 

respektive.       

Tab.1 Kapacitetet e realizuara në sezonin 2019/2020 

 

Konstatim: 

Përgjithësisht kapacitetet e realizuara për prodhimin e energjisë termike nga kogjenerimi janë 

afërsisht siç janë planifikuara me Bilancet e energjisë elektrike dhe energjisë termike respektivisht 

siç është lejuar në shqyrtimin tarifor 2019/2020. Konkretisht kapaciteti i elektrik i realizuar është 

për vetëm 192 MWhEL/h më i vogël se kapaciteti i rezervuar sipas Bilanceve vjetore të energjisë 
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Kapaciteti Elektrik për kogjenerim [MWhEL/h] - sez. 2019/20 

Përshkrimi Tet. 2019 Nënt. 2019 Dhjet. 2019 Jan. 2020 Shkurt 2020 Mars 2020 Prill 2020 Total/Mes.

Kapac. Mes. Termik [MWTH] 20.30                 43.93               60.22          71.94               62.79          54.27          42.84          50.90          

Kapac. Mes. Elektrik [MWEL] 6.39                   8.06                  10.08          10.97               9.91             8.27            6.80            8.64            

Kapac. elektrik I tërësishëm [MWhEl/h] 1,261                 4,821 6,815 8,162 6,661 6,156 4,232 38,108

Kap. El. I tër. Lej. Bilanc/shq.tarif  [MWhEl/h] 2,300                 5,800               7,500          8,000               6,500          6,000          2,200          38,300        
Kapac. elektrik I tërës. I faturuar [MWhEl/h] 2,300                 5,800               7,500          8,162               6,661          6,156          4,232          40,811        

Kapacitetet e energjisë termike dhe elektrike - realizimi, sezoni 2019/20
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elektrike. Duke qenë se në disa muaj të sezonit ka pasur tejkalime të kapacitetit të realizuar nga ai i 

rezervuar, kapaciteti i faturuar ka qenë më  madh se ai i realizuar për 2,703 MWhEL/h. 

Rekomandim: 

Nisur nga fakti se planifikimi i kapaciteteve elektrike dhe termike të kogjenerimit janë mjaft të 

përafruara me realizimet, rekomandohet që gjatë hartimit të Bilanceve të vazhdohet me këtë çasje 

të planifikimit realist dhe të saktë.  

Sasia e prodhuar e energjisë termike  

Në sezonin 2019 -2020, pra në periudhën prej 15 tetor 2019 gjer më 28 prill 2020, sasia e energjisë 

termike e ekstraktuar nga kogjenerimi në TC Kosova B (njësia B1 dhe B2) që i referohemi si bruto 

blerjet nga kogjenerimi ishte 246,733 MWhTh; Në fakt, kjo sasi është që realisht NQ Termokos është 

furnizuar nga TC Kosova B gjatë sezonit të ngrohjes. Për shkak se këmbuesit në Stacionin e 

Ekstraktimit të energjisë termike (HES) në TC Kosova B qëndrojnë nën presion të avullit gjatë gjithë 

verës, matësit në HES kanë regjistruar edhe këtë sasi shtesë prej 1,677 MWhTH, e cila edhe është 

llogaritur për faturim në tetor 2019. Sidoqoftë për krahasimet përkatëse të bilancit të energjisë si 

valide për krahasim e marrim sasinë e energjisë termike të ekstraktuar gjatë sezonit të ngrohjes në 

vlerë 246,733 MWhTH; kjo sasi është vetëm për 1.8 % më e ulët se sa sasia e energjisë termike prej 

251,248 MWhTh e lejuar gjatë shqyrtimit tarifor të fundit.   

Sasia maksimale mujore e ekstraktuar në këtë sezon natyrisht është në muajin Janar 2019 prej 

52,762 MWhTh. Përderisa sasia më e ulët e ekstraktimit të energjisë termike nga kogjenerimi ka qenë 

në muajin tetor 8,449 MWhTh. Duhet përmendur se për shkak të motit të ftohtë është shtyer sezoni i 

ngrohjes për periudhën nga mesi i prillit gjer me 28 prill, që ka rezultuar me një sasi më të madhe të 

energjisë termike të ekstraktuar nga kogjenerimi.  

Sasia e energjisë termike e regjistruar në Stacionin e pranimit të energjisë termike në NQ Termokos, 

që i referohemi si neto blerjet nga kogjenerimi,  ka qenë 242,029 MWhTh. Kjo sasi e realizuar është 

për 4,194 MWhTh ose për 1.7 % më e vogël se sasia e parashikuar / lejuar në shqyrtimin e fundit 

tarifor (246,223 MWhTh). 

Të dhënat e përmbledhura të prodhimit të energjisë termike, sipas matjeve të kryera në stacionet e 

shkëmbimit të nxehtësisë në TC Kosova B dhe në NQ Termokos, janë paraqitura në tabelën vijuese.   
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Tabela 2: Prodhimi i Energjisë Termike nga Kogjenerimi sipas muajve 

 
 

I.2 Prodhimi i energjisë termike në ngrohtore (nga kaldajat me mazut)  

Lidhur me prodhimin e energjisë termike në ngrohtoren e NQ Termokos duhet theksuar se, pa marrë 

parasysh funksionalizimin e projektit e kogjenerimit, dy kaldajat me mazut me kapacitet 2x58 MWTh 

nuk janë dekomisionuar, por ato janë lënë për të shërbyer si kapacitet rezervë, të cilat do të 

përdoren në rastet kur njësitë e TC Kosova B do të jenë jashtë operimit për shkak të ndërprerjeve të 

planifikuara (riparimeve dhe servisimit të rregullt) ose për shkak të ndërprerjeve të pa-planifikuara 

(avarive eventuale). Gjatë sezonit 2019/2020 kaldajat me mazut nuk janë përdorur, kështu që nuk ka 

pasur prodhim të energjisë termike nga kaldajat me mazut.  

Konsumi i mazutit 

Nga sa u tha më lartë, shpenzimi i lëndës djegëse – mazutit në sezonin 2019/2020 ka qenë zero; 

kështu që sasia rezervë e mazutit mbetet e njëjtë si në fund të sezonin 2018/2019:  

- bruto rezerva në sasi 870 ton; 

- neto rezerva (sasia e shfrytëzueshme e mazutit) 710 ton.  

I.3 Prodhimi total i energjisë termike 

Siç është theksuar në kapitujt më lartë prodhimi i energjisë termike nga stabilimentet e kogjenerimit 

në TC Kosova B ka qenë komponenta kryesore në bilancin e energjisë për këtë sezon, ndërsa nuk ka 

pasur prodhim të energjisë termike nga ngrohtorja e NQ Termokos. Bruto prodhimi total i energjisë 

termike i realizuar ka qenë i barabartë me prodhimin e energjisë termike nga kogjenerimi (bruto 

blerjet) 246,733 MWhTh, që është për vetëm 11,335 MWhTh ose 4.39% më i vogël se bruto prodhimi i 

planifikuar/lejuar në shqyrtimin e fundit tarifor (258,068 MWhTh). Ndërsa prodhimi neto total 

gjegjësisht sasia e energjisë termike e futur në rrjetin e shpërndarjes ka qenë 241,343 MWhTh – e 

llogaritur si diferenca mes sasisë së pranuar të energjisë termike në HRC NQ Termokos (242,029 

MWhTH) dhe shpenzimit vetanak ( 686 MWhTH).  

Energjia 

[MWhTER]         

       

Energjia 

[MWhTER] 

                   

Humbjet 

Matja në TC 

Kosova B

  Matja në 

Termokos

[MWh TER]

Tetor 8,449 8,317 132 1.56%

Nentor 31,057 30,530 527 1.70%

Dhjetor 44,182 43,398 784 1.77%

Janar 52,762 51,707 1,055 2.00%

Shkurt 43,209 42,345 864 2.00%

Mars 39,735 38,940 795 2.00%

Prill 27,339 26,792 547 2.00%

Total  246,733 242,029 4,704 1.91%

Energjia termike nga kogjenerimit - Sezona 2019/2020

Muaji
Humbjet në 

(%)
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Në vijim janë paraqitur në mënyrë tabelare dhe grafike të dhënat kryesore të prodhimit të energjisë 

termike dhe krahasimet përkatëse: 

Tab.3: Të dhënat për prodhimin e energjisë termike dhe krahasimet përkatëse 

 

 

 
Fig.2: Paraqitja grafike e të dhënave për prodhimin e energjisë termike dhe krahasimet përkatëse 

Konstatim:  

Njëjtë si për kapacitetet, ashtu edhe për prodhimin e energjisë termike në total përgjithësisht 

mund të konstatohet se realizimet janë mjaft të përafruara në raport me parashikimet e Shqyrtimit 

tarifor respektivisht Bilancit të energjisë termike. Konkretisht: 

- Prodhimi i realizuar i energjisë termike nga kogjenerimi  është për vetëm 1.8% më e ulët se 

planifikimi.  

- Shmangia e madhe është në prodhimin e energjisë termike në ngrohtore ku gjatë sezonin nuk 

është paraqitur nevoja që të prodhohet energjia termike nga mazuti, përderisa është 

planifikuar një prodhim prej 6,820 MWhTH.   

- Prodhimi total i energjisë termike i realizuar gjithashtu nuk ka shënuar ndryshime të mëdha  

nga parashikimet -  bruto prodhimi total i realizuar është për 4.39% më i ulët se parashikimi, 

ndërsa neto prodhimi total i realizuar është për 4.31% më i ulët se parashikimi. 

Përshkrimi Parash./Lejuar Realizuar Diferenca Diferenca [%]

Ekstraktimi i En. Term. nga kogjenerimi 251,248            246,733 4,515          1.80%

Prodh. En. Term. në ngrohtore 6,820                 0 6,820          100%

Total Bruto Prodh. i En. Term. 258,068            246,733           11,335       4.39%

Total Neto Prodh. i En. Term. 252,223            241,343           10,880       4.31%

Prodhimi i energjisë termike [MWhTH] - sezoni 2019/20
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Rekomandim: 

Duke qenë se përgjithësisht planifikimet e prodhimit të energjisë termike kanë qenë mjaft të sakta 

në kuptim të krahasimit me realizimet përkatëse, duhet vazhduar me planifikim të mirëfillt dhe të 

sakt, i cili do të merr parasysh kërkesën e konsumatorëve për energji termike dhe gjithashtu do të 

reflektoj  planifikimet për shtimin e numrit të konsumatorëve të rinjë gjegjësisht sipërfaqes 

ngrohëse të kyçur në rrjet.  

 

I.4 Furnizimi i konsumatorëve me energji termike    

Si rrjedhojë e përmirësimit në vazhdimësi të prodhimit të energjisë termike, më saktësisht 

ekstraktimit nga kogjenerimi, në këtë sezon përgjithësisht ka vazhduar furnizim i mjaftueshëm dhe 

cilësorë me energji termike.  

Lidhur me furnizimin fillimisht duhet theksuar se matja e furnizimit / konsumit të energjisë termike 

në nënstacionet e konsumatorëve nuk është e plotë (vlerësohet se afërsisht 13-15% e konsumit nuk 

matet) për shkak se jo të gjithë nënstacionet e konsumatorëve janë të pajisur me matës të energjisë 

termike. Nga  4431 nënstacione termike aktive 358 janë të pajisur me matës të energjisë termike 

ndërsa 85 nuk posedojnë matës funksional; gjithashtu ka edhe matës që nuk regjistrojnë saktë sasinë 

e furnizuar/konsumuar të energjisë termike. Për këtë, në mungesë të matjes së plotë dhe jo tërësisht 

të besueshme të sasisë së furnizuar të energjisë termike, për llogaritjen e furnizimit janë bërë disa 

përafrime duke përdorur në radhë të parë parametrat si: konsumin specifik (KWh/m2) respektivisht 

kërkesën specifike për kapacitetin ngrohës (W/m2) dhe orët e ngarkesës së plotë.  

Gjithashtu edhe metoda e llogaritjes bazuar në regjistrimet e matjeve të konsumit mund të përdoret 

për llogaritjen e përafruar të konsumit / furnizimit me energji termike. Nga regjistrimet e matjeve 

mujore  nëpër nënstacione llogaritet furnizimi/konsumi matur prej 192,250 MWhTH – kjo diferencë 

është për shkak se një numër i nënstacioneve (afërsisht 19% e tyre) nuk kanë pajisje matje ose 

matësit nuk janë në rregull (që vërehet në tabelarin e regjistrimeve të konsumit në nënstacione) dhe 

rrjedhimisht një sasi e energjisë termike të furnizuar nuk është matur dhe regjistruar. Duke u bazuar 

në sipërfaqet ngrohëse që i takojnë këtyre nënstacioneve llogaritet se është rreth 13 - 15% e 

sipërfaqes ngrohëse për të cilën nuk matet konsumi - pra nëse përvetësohet vlera 14% dhe kjo 

pëqindje i shtohet konsumit të matur fitohet vlera e përllogaritur e konsumit prej rreth 219,165 

MWhTH. Nga kjo analizë mund të përfundohet se vlerësimi për furnizimin/konsumin e energjisë është 

mjaft e saktë me një ndryshim fare të vogël. 

Nga më lartë,  furnizimi i konsumatorëve me energji termike, në sezonin 2019/2020 vlerësohet të 

jetë 219,917MWhTh, që është për 15,255 MWhTH ose për 6.5% më i vogël se sa furnizimi i 

parashikuar në shqyrtimin tarifor 2019/2020 (235,172 MWhTH). Në vijim paraqitet në formë grafike 

krahasimi mes furnizimit të parashikuar/lejuar dhe realizimit në sezonën 2019/2020. 

                                                           

1
 Në këtë numër të nënstacioneve active janë përfshirë 11 nënstacione nga kyçjet e reja të NQ Termokos si 

edhe 24 nënstacione të reja që janë konstruktuar në fund të vitit 2019 gjegjësisht fillim vitin 2020, në lagjen 

Kalabria në kuadër të projektit të Komisionit Evropian – edhe pse janë pajisur me mates në këto nënstacione 

nuk janë regjistruar matjet e furnizimit. 
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Fig.3: Furnizimi i parashikuar/lejuar dhe i realizuar në sezonin 2019/2020 

 

Sipërfaqja ngrohëse 

Duke qenë se sipërfaqja ngrohëse është një nga parametrat kyç për vlerësimin e kërkesës për 

ngrohje gjegjësisht furnizimit me energji termike, në këtë pjesë do paraqesim të dhënat kryesore për 

sipërfaqet ngrohëse të realizuara në sezonin 2019/2020 dhe krahasimet përkatëse.  

Nga Pasqyrat rregullative ‘C’ dhe ‘E’ të dërguara nga NQ Termokos sipërfaqja aktive ngrohëse totale e 

realizuar është 1,384,594 m2. Lidhur me këtë duhet theksuar se, nga monitorimi mujorë i ZRRE-së 

vërehet se sipërfaqja ngrohëse ka ndryshuar në vazhdimësi gjatë sezonit si pasoj e kyçjeve të reja, 

aktivizimit të konsumatorëve pasiv dhe shkyçjeve. Pra nga të dhënat mujore llogaritet sipërfaqja 

ngrohëse mesatare për sezonin e ngrohjes prej 1,333,648 m2.  Megjithëse ky është një ndryshim i 

vogël prej 50,946 m2, në krahasimet mes vlerave të lejuara dhe të realizuara do t’i referohemi vlerës  

së llogaritur të mesatares së sipërfaqes ngrohëse. Në vijim në mënyrë tabelare dhe grafike janë 

paraqitur të dhënat dhe krahasimet respektive për sipërfaqet ngrohëse.   

Të dhënat e realizuara për sipërfaqet ngrohëse në sezonin 2019/2020: 

Tab.4: Të dhënat e realizuara për sipërfaqet ngrohëse në sezonin 2019/2020 

 

*Faturimi ‘me matje’ nënkupton faturimin e bazuar në konsumin e matur të energjisë termike; 

**Faturimi ‘pa matje’ nënkupton faturimin bazuar në sipërfaqen ngrohëse të konsumatorit.  

 235,172  219,917 

 -    

 50,000  

 100,000  

 150,000  

 200,000  

 250,000  

Furnizimi me energji termike 

Furnizim i energjisë termike [MWhTH] - sezoni 2019/20 

Parash./Lejuar 

Realizuar 

Faturimi Gr. Kons. Tetor-19 Nent-19 Dhjet - 19 Janar - 20 Shkurt-20 Mars-20 Prill-20 Mesat.

Shtëpiak -               -                -                -             -              -             -             

Kom&Inst 403,264      413,828       414,378       414,378    414,378     414,378    414,378    412,712     

Total 403,264      413,828       414,378       414,378    414,378     414,378    414,378    412,712     

Shtëpiak 644,143      731,532       744,040       814,794    807,162     811,734    807,404    765,830     
Kom&Inst 150,887      149,173       152,155       159,368    157,998     158,208    157,958    155,107     

Total 795,030      880,705       896,195       974,162    965,160     969,942    965,362    920,937     

1,198,294  1,294,533    1,310,573    1,388,540 1,379,538 1,384,320 1,379,740 1,333,648 

Sip. Ngr. Konsumatoreve sipas faturimit [m2]- NQ Termokos-sezoni 2019-2020

Me matje*

Pa matje**

Total(me dhe pa matje)[m2]
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Fig.4: Sipërfaqet ngrohëse të realizuara sipas muajve në sezonin 2019/2020 

  
Fig.5: Ndarjet në përqindje të sipërfaqeve ngrohëse sipas  faturimit dhe grupeve të konsumatorëve 

 

Krahasimet e sipërfaqeve ngrohëse të parashikuara/lejuara dhe të realizuara: 

 

Tab.5: Krahasimet respektive të sipërfaqeve ngrohëse në sezonin 2019/2020 

 

 403,264   413,828   414,378   414,378   414,378   414,378   414,378  

 644,143  
 731,532   744,040  

 814,794   807,162   811,734   807,404  

 150,887   149,173   152,155   159,368   157,998   158,208   157,958  

 795,030  
 880,705   896,195  

 974,162   965,160   969,942   965,362  

 -    

 200,000  

 400,000  

 600,000  

 800,000  

 1,000,000  

 1,200,000  

Tetor-19 Nent-19 Dhjet - 19 Janar - 20 Shkurt-20 Mars-20 Prill-20 

Sip. Ngr. e Konsimatorëve sipas llojit të faturimit - NQ Termokos - sez. 
2019-20 

Me matje 

Me matje 

Me matje 

Pa matje 

Pa matje 

Pa matje 

412,712 
m2  

30.95% 

 920,937 

m2 

69.05 %   

Përqindja e Sip. Ngr. Konsumatorëve 
sipas faturimit - NQ Termokos-sezoni 

2019-2020 

Me matje 

Pa matje 

765,830 
m2 

(57.42%) 

567,819 
m2  

(42.58%) 

Përqindja e sipërfaqeve ngrohëse sipas 
grupeve të konsumatorëve - NQ 

Termokos, 2019/20 

Shtepiak[m2] 

Kom&Inst[m2] 

Parash./Lej. Realizuar Diferenca Dif. në %

Me matje 402,931       412,712      (9,781)         -2.43%

Pa matje 976,317       920,937      55,380        5.67%

Total 1,379,248    1,333,648  45,600        3.31%

Shtëpijak 808,413       765,830      42,583        5.27%
Kom&Inst 570,835       567,818      3,017          0.53%

Total 1,379,248    1,333,648  45,600        3.31%

Përshkrimi

Krahasimi i sipërfaqeve ngrohëse - sezoni 2019/20

Sip. ngr. 

sipas 

faturimit

Sip. ngr. 

sipas gr. 

Kons.
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Fig.6: Paraqitje grafike e krahasimeve respektive të sipërfaqeve ngrohëse në sezonin 2019/2020 

 

Konstatim: 

- Furnizimi i konsumatorëve me energji termike kam qenë mjaft i përafruar me parashikimet në 

shqyrtimin tarifor – furnizimi i realizuar ka qenë vetëm 6.5% më i ulët se parashikimi përkatës. 

Pra mund të konstatohet se furnizimi ka qenë mjaft i mirë, ndërsa ndryshimi nuk konsiderohet 

me efekt të madh në cilësinë e furnizimit. 

- Sa i përket sipërfaqeve ngrohëse duhet theksuar se në total është shënuar një ndryshim shumë 

i vogël  - 3.31% më e ulët se parashikimi. Po ashtu devijime të vogla mes realizimeve dhe 

parashikimeve (0.53% gjegjësisht 5.27%) janë shënuar tek grupet e konsumatorëve. Sipërfaqja 

ngrohëse e cila është faturuar bazuar në matjen e konsumit ka shënuar një ndryshim prej 

2.43% në mes parashikimit dhe realizimit, që është një sinjal se duhet të shtohen përpjekjet që 

sa më shumë konsumatorë të faturohen bazuar në furnizimin/konsumin e matur.  

 

Rekomandim: 

- Siç është theksuar më lartë, furnizimi me energji termike respektivisht konsumi nuk është 

plotësisht i matur sepse jo në të gjithë nënstacionet ekzistojnë matës funkcional të energjisë 

termike, dhe rrjedhimisht furnizimi i tërësishëm vlerësohet duke u bazuar në llogaritjet e 

përafruara. Lidhur me këtë udhëzohet NQ Termokos që vëmendje të veçantë t’i kushtoj 

pajisjes së të gjithë nënstacione me matës funkcional, në mënyrë që funizimi gjegjësisht 

konsumi i energjisë termike të jetë i matur saktësisht.  

- Sa i përket sipërfaqeve ngrohëse të planifikuara duhet theksuar se, përkundër faktit se janë 

shënuar diferenca të vogla mes parashikimeve dhe realizimeve, është e nevojshme që 

planifikimi i sipërfaqeve ngrohëse të reflektoj sa ma saktë kyçjet e reja të ndërtesave që 

planifikohen të kyçen në sistem në periudhat përkatëse.   

 

 

 -    

 200,000  

 400,000  

 600,000  

 800,000  

 1,000,000  

 1,200,000  

 1,400,000  

 1,600,000  

Me matje Pa matje  Total Shtëpijak Kom&Inst Total 

Sip. ngr. sipas faturimit Sip. ngr. sipas gr. Kons. 

m2 Krahasimi i sip. ngr. - sez. 2019/20 

Parash./Lej. 

Realizuar 



  

11 

 

I.5 Humbjet në sistemin e energjisë termike  

Në sistemet tipike (të zakonshme) të energjisë termike (ngrohjes qendrore) humbjet mund të 

klasifikohen në: 

 Humbjet në stabilimentet e prodhimit të ngrohjes që shpesh referohet si efikasiteti i ngrohtores 

– këto humbje karakterizohen si humbjet e shndërrimit të energjisë së lëndës djegëse në energji 

termike (efikasitetit i kaldajave), humbjet termike në sistemin e gypave dhe pajisjet e ndërlidhura 

(pompat, shkëmbyesi etj.), dhe konsumi vetanak. Humbjet në ngrohtore llogariten si ndryshimi 

mes sasisë së energjisë së futur nga lënda djegëse dhe sasisë së energjisë termike të përfituar në 

dalje nga ngrohtorja / hyrje në rrjetin e shpërndarjes. 

 Humbjet në rrjetin primar të shpërndarjes (në rastet të veçanta edhe rrjeti i transmisionit) – 

karakterizohen me disa komponente si: i) humbjet nga transmetimi i nxehtësisë në gypa (varen 

nga niveli i izolimit) dhe humbjet nga rrjedhjet e ujit; ii) humbjet për shkak të dimesionimit të 

gypave gjegjësisht rrjedhjes sasiore të ujit në gypa; iii) humbjet që ndikohen nga niveli i 

temperaturës së ujit furnizues dhe kthyes; iv) humbjet për shkak të shtrirjes  gjeografike të rrjetit 

(dendësia e konsumatorëve të kyçur në rrjet dhe konfiguracioni i terrenit). Humbjet në rrjetin 

primar të shpërndarjes zakonisht llogariten si ndryshimi mes sasisë së energjisë termike në hyrje 

në rrjet dhe sasisë së energjisë termike të furnizuar në nënstacionet e konsumatorëve. 

 Humbjet në nënstacionet termike të konsumatorëve dhe në rrjetin sekondar të shpërndarjes 

(instalimet në ndërtesat e konsumatorëve) – komponentët përgjithësisht janë të njëjta si 

humbjet në rrjetin primar. Lidhur me këtë duhet theksuar se në përputhje me delimitimin e  

përgjegjësisë së ndërmarrjes dhe konsumatorit, humbjet në rrjetin sekondarë nuk janë objekt i 

shqyrtimit nga ana e ndërmarrjes dhe po ashtu nga aspekti i rregullimit.  

Me integrimin e energjisë termike nga kogjenerimi, sistemi i ngrohjes qendrore të NQ Termokos ka 

specifikat e veta sa i përket humbjeve në sistem.  

Pra, humbjet në rrjet përfshijnë dy komponentë, humbjet në rrjetin e transportit nga TC Kosova B – 

NQ Termokos dhe humbjet në rrjetin primar të shpërndarjes.  

Sa i përket efikasiteti të stabilimenteve të prodhimit të energjisë termike (ngrohtores) gjegjësisht 

humbjeve në ngrohtore, duhet theksuar se kjo komponentë e humbjeve ka ndikim shumë të vogël në 

humbjet e përgjithshme në sistem. Kjo për faktin se me funksionalizimin e kogjenerimit nga TC 

Kosova B, stabilimentet e prodhimit të ngrohtores janë kapacitet rezervë që vihet në operim për 

periudha të shkurtra kohore - vetëm kur ka ndonjë ndërprerje në TC Kosova B. 

Për sa u tha më lartë, fokusi në trajtimin e humbjeve në sistem bie në humbjet në rrjetin e transportit 

të energjisë termike TC Kosova B – NQ Termokos dhe në rrjetin primar të shpërndarjes.     

Humbjet në rrjetin e transportimit të energjisë termike TC Kosova B – NQ Termokos 

 

Humbjet në rrjetin e transportit në gjatësi prej 10.5 km janë përcaktuar nga matjet që janë kryer në 

Stacionin e ekstraktimit të energjisë termike (HES) në TC Kosova B dhe në Stacionin e pranimit të 

energjisë termike (HRS) në NQ Termokos. Nga matjet që janë kryer në periudhën tetor 2019 – prill 

2020 rezulton se humbjet sasiore të realizuara në këtë periudhë janë 4,704 MWhTh gjegjësisht 1.91%, 

ndërsa humbjet e lejuara në shqyrtimin e fundit tarifor kanë qenë 5,025 MWhTh ose 2.00%. Vërehet 
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një ndryshim prej 321 MWhTH ose për 0.09% mes planifikimeve (lejimeve) dhe realizimeve të 

humbjeve në rrjetin e transportimit.  

 

Humbjet në rrjetin primar të shpërndarjes së energjisë termike 

 

Humbjet në rrjetin primar të shpërndarjes normalisht përcaktohen nga matjet e energjisë termike në 

hyrje të rrjetit të shpërndarjes dhe nga furnizimi i energjisë termike në nënstacionet e 

konsumatorëve. Në lidhje me këtë duhet theksuar së pari se jo të gjithë nënstacionet e 

konsumatorëve janë të pajisur me matës të energjisë termike – nga  443 nënstacione termike 358 

janë të pajisur me matës të energjisë termike ndërsa 85 nuk posedojnë matës; ndërsa sipas regjistrit 

të matjeve në nënstacione vërehet se 3 matës janë defekt (pra jo funksional) por ka edhe matës që 

nuk regjistrojnë saktë sasinë e furnizuar/konsumuar të energjisë termike. Për këtë, në mungesë të 

matjes së plotë dhe jo tërësisht të besueshme të sasisë së furnizuar të energjisë termike, për 

llogaritjen e furnizimit janë bërë disa përafrime duke përdorur në radhë të parë parametrat si: 

kërkesën specifike pë kapacitetin ngrohës (W/m2) dhe orë e ngarkesës së plotë respektivisht 

konsumin specifik KWh/m2 ).  

Vlera e përllogaritur e konsumit është 219,917 MWhTh. Duke zbritur këtë vlerë të konsumit nga sasia 

e energjisë termike e futur në rrjetin e shpërndarjes (241,343 MWhTh)  rezulton se humbjet sasiore  

në rrjetin e shpërndarjes për sezonin 2019/2020 janë 21,426 MWhTh, që në përqindje paraqet 8.88%. 

Në shqyrtimin tarifor për sezonin 2019/2020, vlera e parashikuar / lejuar humbjeve në rrjetin e 

shpërndarjes ka qenë nivelin 6.76% respektivisht 17,051 MWhTH.  Mund të konkludohet se humbjet e 

realizuara janë më të mëdha se ato të lejuara për vetëm 4,375 MWhTH , përderisa sa nëse i 

referohemi nivelit të humbjeve në përqindje ka një ndryshim prej 2.12%.  

 

Humbjet e tërësishme në rrjet 

  

Nga vlerësimet më lartë për humbjet në rrjetin e transporti dhe të shpërndarjes konkludohet se 

humbjet e tërësishme në rrjet të realizuara në sezonin 2019/2020 janë 26,130 MWhTH ose në nivelin 

prej 10.78%. Duke qenë se humbjet e tërësishme në rrjet të lejuara kanë qenë 22,076 MWhTH 

respektivisht 8.76%, vërehet se humbjet e realizuara janë për 4,054 MWhTH ose 2.02% më të mëdha 

se ato të lejuara në shqyrtimin tarifor 2019/2020.  

Në tabelën dhe diagramin vijues janë paraqitur të përmbledhura detajet për humbjet në rrjet dhe 

krahasimet përkatëse: 
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Tab. 6: Detaje për humbjet në rrjetin e transportit dhe të shpërndarjes së energjisë termike – sez. 2019/20 

 
 

 
Fig. 7: Paraqitja grafike e humbjeve në rrjetin e transportit dhe të shpërndarjes – sez. 2019/20 

 

Konstatim: 

Lidhur me humbjet në rrjet mund të konstatohet si në vijim: 

- Niveli i humbjeve në rrjetin e transportit TC Kosova B – NQ Termokos është 1.91%, ku vërehet 

një zvogëlim i nivelit të humbjeve për 0.09% krahasuar me nivelin e lejuar në shqyrtimin tarifor 

për sezonin 2019/20; 

- Humbjet në rrjetin e shpërndarjes kanë shënuar nivel prej 8.88% një nivel më i lartë krahasuar 

me parashikimet; më saktësisht vërehet një nivel më i lartë i humbjeve për 2.12% krahasuar 

me nivelin e lejuar në shqyrtimin tarifor për sezonin 2019/20. Megjithatë, për shkak të matjes 

jo të plotë të furnizimit / konsumit në nivel të nënstacioneve të konsumatorëve rezultatet për 

humbjet në rrjetin e shpërndarjes duhet konsideruar me një shkallë jo-saktësie.    

 

Rekomandim: 

- Në vijim të konstatimit të zvogëlimit të nivelit të humbjeve në rrejtin e transportimit të 

energjisë termike, duhet pasur parasysh monitorimin e saktësisë së matjeve dhe regjistrimeve 

të matjeve ashtu që të evitohen pasaktësistë eventuale dhe ndryshimet në paraqitjen e nivelit 

të humbjeve nga sezona në sezonë.  

Parash./Lej. Realizuar Diferenca Dif. në %

Ekstr. i en. term -HES TC Kos.B [MWhTH] 251,248         246,733        4,515              1.80%

Pran. I en. Term. -HRS Termokos [MWhTH] 246,223         242,029        4,194              1.70%

Humbj. Sasiore [MWhTH] 5,025              4,704             321                  6.39%

Humbj. në përqindje [%] 2.00% 1.91% 0.09%
Prodh. / blerjet Neto të en. term. [MWhTH] 252,223         241,343        10,880            4.31%

Furnizmi / konsumi i konsum. [MWhTH] 235,172         219,917        15,255            6.49%

Humbj. Sasiore [MWhTH] 17,051            21,426           (4,375)            -25.66%

Humbj. në përqindje [%] 6.76% 8.88% -2.12%
Humbj. Sasiore [MWhTH] 22,076            26,130           (4,054)            -18.36%

Humbj. në përqindje [%] 8.76% 10.78% -2.02%

Rrjeti 

transportit

Rrjeti 

shpërndarjes

Përshkrimi

Humbjet në rrjet dhe krahasimet respektive - sezoni 2019/20

Rrjeti - total

 5,025  

 17,051  

 22,076  

 4,704  

 21,426  

 26,130  

 -    

 5,000  

 10,000  

 15,000  

 20,000  

 25,000  

 30,000  

Humbj. 
Sasiore 

[MWhTH] 

Humbj. 
Sasiore 

[MWhTH] 

Humbj. 
Sasiore 

[MWhTH] 

Rrjeti 
transportit 

Rrjeti 
shpërndarjes 

Rrjeti - total 

Humbjet sasiore në rrjet 

Parash./Lej. 

Realizuar 

2.00% 

6.76% 

8.76% 

1.91% 

8.88% 

10.78% 

0.00% 

2.00% 

4.00% 

6.00% 

8.00% 

10.00% 

12.00% 
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[%] 

Rrjeti 
transportit 
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shpërndarjes 

Rrjeti-Total 

Humbjet e rrjetit në përqindje 

Parash./Lej. 

Realizuar 



  

14 

 

- Lidhur me humbjet në rrejtin e shpërndarjes, siç është përmendur më lartë, njëjtë si për 

furnizmin, është thelbësore që të kemi matje të plotë dhe të saktë të furnizmit / konsumit në 

nivel të nënstacioneve termike. Për këtë vlenë rekomandimi i njëjtë që të mirren të gjitha 

masat e duhura për pajisjen e të gjitha nënstacioneve termike me matës funkcional.    

 

I.7 Përmbledhje e Bilancit termik për sezonin 2019/’20 

 

Në tabelën vijuese janë paraqitur të dhënat të përmbledhura të Bilancit të energjisë termike dhe 

krahasimet përkatëse mes të parashikimeve dhe realizimeve.  

 Tabela 7: Përmbledhje e prodhimit, furnizimit dhe humbjet e tërësishme në sistem – sezoni 2019/’20 

 

 

II Të hyrat dhe kostot për sezonin 2019-2020 

Në këtë kapitull janë paraqitur të dhënat e përmbledhura për të hyrat, kostot operative, asetet dhe 

investimet të cilat janë realizuar në sezonin 2019/2020 si dhe krahasimet përkatëse me të dhënat e 

parashikuara/lejuara në shqyrtimin e fundit tarifor.  

 

II.1  Të Hyrat  

Të Hyrat totale të NQ Termokos - shitja e ngrohjes dhe shërbimet tjera - gjatë sezonit 2019/2020 

kanë qenë 6,443,227 €. Të Hyrat nga shitja e ngrohjes janë në vlerën 6,387,299 € ku janë përfshirë: 

Të hyrat nga faturimi i rregullt i konsumatorëve në vlerë prej 6,381,802 € dhe të hyrat nga faturimi 

për shfrytëzimin e pa-autorizuar të ngrohjes në vlerë prej 5,492 €. Ndërsa të Hyrat tjera, kryesisht 

nga kyçjet dhe rikyçjet kanë qenë 55,928 €. Në tabelën vijuese janë dhënë detaje për të ardhurat e 

realizuara gjatë sezonit 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

Parash./Lej. Realizuar Diferenca Dif. në %

Ekstr. i en. term -HES TC Kos.B [MWhTH] 251,248         246,733        4,515              1.80%

Pran. I en. Term. -HRS Termokos [MWhTH] 246,223         242,029        4,194              1.70%

Humbj. Sasiore [MWhTH] 5,025              4,704             321                  6.39%

Humbj. në përqindje [%] 2.00% 1.91% 0.09%
Prodh. / blerjet Neto të en. term. [MWhTH] 252,223         241,343        10,880            4.31%

Furnizmi / konsumi i konsum. [MWhTH] 235,172         219,917        15,255            6.49%

Humbj. Sasiore [MWhTH] 17,051            21,426           (4,375)            -25.66%

Humbj. në përqindje [%] 6.76% 8.88% -2.12%
Humbj. Sasiore [MWhTH] 22,076            26,130           (4,054)            -18.36%

Humbj. në përqindje [%] 8.76% 10.78% -2.02%

Rrjeti 

transportit

Rrjeti 

shpërndarjes

Përshkrimi

Humbjet në rrjet dhe krahasimet respektive - sezoni 2019/20

Rrjeti - total
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Tabela 8: Të ardhurat e NQ Termokos në sezonin 2019/2020 

 

* Lidhur me vlerën e të Hyrave nga faturimi i rregullt i konsumatorëve për furnizimin me energji 

termike 6,381,802 €, duhet theksuar se për shkak të rëndësisë në nën-kapitullin vijues për faturimin 

dhe arkëtimin do të shfrytëzojmë këtë vlerë për vlerësimet dhe krahasimet respektive.   

 

Me funksionalizimin e kogjenerimit, sasia e prodhuar e energjisë termike ka shënuar rritje sasiore por 

edhe përmirësim të kualitetit, që ka ndikuar në përmirësim të vazhdueshëm të furnizimit dhe ka 

rezultuar në rritjen e të hyrave të realizuara nga shitja e ngrohjes nga sezona në sezonë.  Sidoqoftë 

pas një ngritje të dukshme në sezonet e mëhershme kjo rritje në 4 sezonin e fundit është stabilizuar. 

Në sezonin 2019/20 të hyrat nga shitja e ngrohjes kanë qenë 6,387,299 €, që paraqet një rritje prej 

79,931 € (rreth 1.3%) në krahasim me sezonin 2018/2019 (6,307,368 €). Në tabelën e mëposhtme 

janë paraqitur krahasimet përkatëse me sezonet e kaluara për realizimin të ardhurave (të hyrave) 

nga shitja e ngrohjes.  

Tabela 9: Të ardhurat nga shitja e ngrohjes sipas sezoneve 

 

 
Fig.8: paraqitja grafike e të ardhurave të realizuara nga shitja e ngrohjes sipas sezoneve 

Të Hyrat nga faturimi i rregullt për furnizim me energji termike 6,381,802      

Të Hyrat nga shfrytëzimi i pa-autorizuar i energjisë termike 5,497               

Subtotal - të Hyrat nga shitja e ngrohjes 6,387,299      

Të Hyrat tjera (kyçjet, shërbimet në rrejtin sekondarë etj.) 55,928            

Total të Hyrat 6,443,227      

NQ Termokos - të Hyrat në sezonin 2019/2020                           në €

sez. 2014/15 sez. 2015/16 sez. 2016/17 sez. 2017/18 sez.2018/19 sez. 2019/20

3,865,013 5,468,944 5,970,336 6,036,808 6,307,368 6,387,299    

Të Hyrat nga shitja e ngrohjes sipas sezoneve (në €)

3,865,013 

5,468,944 

5,970,336 6,036,808 
6,307,368 

 6,387,299  

0 

1,000,000 

2,000,000 

3,000,000 

4,000,000 

5,000,000 

6,000,000 

7,000,000 

8,000,000 

sez. 2014/15 sez. 2015/16 sez. 2016/17 sez. 2017/18 sez.2018/19 sez. 2019/20 

€

 

 Të Hyrat nga shitja e ngrohjes sipas sezoneve 
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 Faturimi i rregullt për furnizim me energji termike 

Fillimisht duhet nënvizuar se faturimi i konsumatorëve për furnizimin me energji termike,  në 

përputhje me strukturën tarifore, është bërë bazuar në matjen e konsumit (faturimi me matje) dhe 

bazuar në sipërfaqen ngrohëse të konsumatorëve (faturimi pa matje). Faturimi total i realizuar në 

sezonin 2019/2020 ka qenë 6,381,802 €, ku faturimi me matje ka qenë 2,352,997 € dhe pa matje 

4,028,805€; raporti i faturimit me matje dhe pa matje si dhe vlerat respektive janë paraqitur në 

diagramin më poshtë. 

 
Fig. 9: Pjesëmarrja e vlerave të faturimit me matje dhe pa matje në faturimin total  

Detajet për faturimin janë paraqitur në vijim: 

- Faturimi me matje 

Në tabelën dhe diagramin e mëposhtëm janë dhënë detajet për faturimin me matje: 

Tab. 10: Detaje të faturimit me matje sipas muajve të sezonit 2019/20 

 

2,352,997[€], 
(37%) 

4,028,805 [€], 
(63%) 

Faturimi total (me dhe pa matje)-NQ Termokos-19/20 [€]  

Faturimi me matje Faturimi pa matje 

Komp. E faturimit Tetor-19 Nent-19 Dhjet - 19 Janar -20 Shkurt-20 Mars-20 Prill-20 Total

Kapac. Term. 63,058         54,438         54,457         54,457         50,866         50,755         50,866         378,897     

Kons. En.Term. 50,913         235,120      389,136      446,981      346,294      317,086      188,570      1,974,100  

Total 113,971      289,558      443,593      501,438      397,160      367,841      239,436      2,352,997  

Faturimi me matje - NQ Termokos-19/20  [€]
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Fig. 10: Paraqitja grafike e faturimit me matje sipas muajve të sezonit 2019/20 

- Faturimi pa matje  

Në tabelën dhe diagramin e mëposhtëm janë dhënë detajet për faturimin pa matje (sipas sipërfaqes 

ngrohëse). 

Tab. 11: Detaje të faturimit pa matje (bazuar në  sipërfaqen ngrohëse) sipas muajve të sezonit 2019/20 

 

 
Fig. 11: Paraqitja grafike e faturimit pa matje (bazuar në  sipërfaqen ngrohëse) sipas muajve të sez. 2019/20 

 -    

 100,000  

 200,000  

 300,000  

 400,000  

 500,000  

 600,000  

Faturimi me matje - NQ Termokos-19/20  

Kapac. Term. Kons. En.Term. 

Tetor-19 Nent-19 Dhjet - 19 Janar -20 Shkurt-20 Mars-20 Prill-20 Total

Shtepiak 154,965      497,774      515,546      530,891      550,561      547,770      375,915      3,173,422   

Kom&Inst 57,449         126,283      142,713      143,015      143,352      143,574      98,997         855,383      

Total 212,414      624,057      658,259      673,906      693,913      691,344      474,912      4,028,805   

Faturimi

Faturimi pa matje (me sipërfaqe ngrohëse - m2) - NQ Termokos-19/20  [€]

Përshkrimi

 -    
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 500,000  

 600,000  

 700,000  

 800,000  
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 [€] Faturimi pa matje - NQ Termokos-19/20  

Faturimi Kom&Inst Faturimi Shtepiak  
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- Total faturimi 

Në tabelën dhe diagramin e mëposhtëm janë paraqitur detajet për faturimin total: 

Tab. 12: Detaje të faturimit total sipas muajve të sezonit 2019/20 

 

 
Fig.12: Paraqitja grafike e faturimit total sipas muajve të sezonit 2019/20 

 

- Krahasimet respektive të faturimit të parashikuar dhe të realizuar 

Faturimi total është realizuar në nivelin 99%; pra nga 6,472,902 € të Hyrave të parashikuara në 

shqyrtimin  fundit tarifor për sezonin 2019/20 nga shitja e energjisë termike konsumatorëve (faturimi 

i rregullt për furnizim me energji termike), janë realizuar 6,381,802 €. Është inkurajues fakti që 

faturimi me matje është realizuar në nivelin 127%; ndërsa faturimi pa matje (sipas sipërfaqes 

ngrohëse) është realizuar 87% ku faktorë kryesor për këtë nën-realizim janë zbritjet në faturim.  

Tab. 13: Përmbledhje e krahasimeve të vlerave të faturimit në sezonin 2019/20 

 

 

Tetor-19 Nent-19 Dhjet - 19 Janar -20 Shkurt-20 Mars-20 Prill-20 Total

Faturimi me matje 113,971      289,558      443,593      501,438      397,160      367,841      239,436      2,352,997   

Faturimi pa matje 212,414      624,057      658,259      673,906      693,913      691,344      474,912      4,028,805   

Total 326,385      913,615      1,101,852   1,175,344   1,091,073   1,059,185   714,348      6,381,802   

Faturimi total (me dhe pa matje)-NQ Termokos-19/20 [€]

 -    

 200,000  

 400,000  

 600,000  

 800,000  

 1,000,000  

 1,200,000  

 1,400,000  

Tetor-19 Nent-19 Dhjet - 19 Janar -20 Shkurt-20 Mars-20 Prill-20 

Faturimi total - NQ Termokos 19/20 

Faturimi me matje Faturimi pa matje 

Lloji i faturimit Lejuar   [€] Realiz. [€] Diferenca [€] Realiz. në % 

Fatur. me matje 1,846,827        2,352,997       -506,170 127%

Fatur. pa matje 4,626,075        4,028,805       597,270 87%

Total faturimi 6,472,902        6,381,802       91,100 99%

Përmbledhje e krahasimeve të vlerave të faturimit - NQ Termokos 19/20
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Fig. 13: Përmbledhje e krahasimeve të vlerave të faturimit në sezonin 2019/20 

 

Konstatim: 

- Të hyrat nga shitja e energjisë termike konsumatorëve, që përveç faturimit të rregullt për 

furnizim ka përfshirë edhe të hyrat nga kompensimi për rastet e identifikuara dhe trajtuara të 

shfrytëzimit të paautorizuar, kanë shënuar një rritje të vogël prej 1.3% krahasuar me sezonin e 

kaluar. Përgjithësisht vërehet trend i rritjes së të hyrave nga shitja e energjisë termike në 5 

sezonet e fundit e veçanërisht e dukshme është rritja e të hyrave pas fillimit të kogjenerimit 

(sezonin 2015/16). 

- Duke ju referuar vlerave të faturimit vërehet një trend stabil i faturimit me matje ndaj 

faturimit pa matje – vlera e faturimit me matje është rreth 37% në raport me faturimin total, 

ndërsa faturimi pa matje është rreth 63%. 

- Vlera e faturimit me matje e realizuar ka qenë 2,352,997 € dhe shënohet një mbi-realizim prej 

27%, krahasuar me parashikimin në shqyrtimin tarifor 2019/20, që paraqet një zhvillim pozitiv.  

- Vlera e faturimit pa matje (bazuar në sipërfaqen ngrohëse) ka qenë 4,028,805 € dhe është 

shënuar realizim prej 87% krahasuar me parashikimet. Lidhur me mos-realizimin e plotë të 

faturimit pa-matje, duhet përmendur se një shumë e konsiderueshme është zbritje në faturim 

si pasoj e avarive të ndryshme dhe për shkak të kualitetit më të dobët të ngrohjes në disa pjesë 

të sistemit të NQ Termokos. Ky fakt tregon mangësinë e faturimit pa matje (sipas sipërfaqes 

ngrohëse), që duhet evituar sa më shumë të jetë e mundur këtë lloj faturimi. 

- Total Faturimi i rregullt për furnizim me energji termike është realizuar në masën 99% - pra një 

ndryshim prej vetëm 1% nga parashikimi/lejimi në shqyrtimin tarifor. Duke marrë parasysh se 

shkaktar kryesor është zbritja në faturimin pa matje, mund të konstatohet se ky parashikim – 

vlerë e lejuar ka qenë mjaft e saktë.     
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Rekomandim:  

Përkundër faktit se realizimi i faturimit me matje ka shënuar një rritje të konsiderueshme 

karahasuar me planifikimet, është e rekomandueshme që NQ Termokos të rrisë këtë faturim edhe 

më tutje ndaj faturimit pa matje. Nëse i referohemi raportit të faturimit me matje prej 37% ndaj 

atij pa matje (63%), vërehet se ka hapësirë që faturimi i bazuar në matjen e konsumit të shtohet 

dhe njëkohësisht të zvoglohet faturimi bazuar në sipërfaqen ngrohëse; kjo sidomos tek raste e 

ashtuquajtura ‘një konsumatorë një nënstacion’ – ndërtesat e institucioneve, objektve komerciale 

etj., ku kalimi nga faturimi sipas sipërfaqes ngrohëse në atë bazuar në matjen e konsumit është 

lehtë i realizueshëm. Në këtë kuptim duhet të rikujtojmë përfitimet e shumta si të konsumatorëve 

dhe ndërmarrjes nga faturimi me matje që mundëson në radhë të parë faturim të drejtë të bazuar 

në konsumin real të energjisë termike dhe që mundëson aplikimin e masave të shfrytëzimit 

efiçient të energjisë (kursimin e energjisë së shpenzuar).     

Arkëtimi   

Në sezonin 2019/2020 shuma e arkëtuar ka qenë 3,974,752 € që paraqet shkallën e përgjithshme të 

arkëtimit prej 62.28%. Niveli i arkëtimit ka shënuar një zbritje prej 8.58% në krahasim me sezonin e 

kaluar  2018/19 ku përqindja e arkëtimit ishte 70.86%. Në përgjithësi siç mund të shihet nga tabela 

dhe diagramet më poshtë, arkëtimi në sezonat e kaluara ka pasur një trend rritje.  

Tab. 14: Vlerat e arkëtimit sipas sezoneve 

 

   
Fig. 14: Paraqitja e vlerave dhe niveleve të arkëtimit sipas sezonave 

Sezoni

Grupi Konsum. (në €) (në %) (në €) (në %) (në €) (në %) (në €) (në %) (në €) (në %) (në €) (në %)

Shtëpijak 835,338           39.01 1,332,616     45.64 1,379,704   46.56 1,406,665 50.30 2,266,135 76.05 1,489,032 46.92

Komercial & Instituc. 1,749,081       72.47 2,439,047     81.66 2,570,678   75.97 2,405,706 75.22 2,190,119 66.18 2,485,720 77.48

Total 2,584,419       56.74 3,771,663     63.86 3,950,382   62.24 3,812,371 63.59 4,456,254 70.86 3,974,752 62.28

sez. 2019/20

       Arkëtimi sipas sezoneve (në €)          
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Në vijim të dhënat detale për faturimin dhe arkëtimin në sezonin 2019/2020: 

Tab. 15:Faturimi dhe arkëtimi në sezonin 2019/2020 

 

 
Fig. 15: Paraqitja grafike e faturimit dhe arkëtimit në sezonin 2019/20 

Konstatim: 

- Niveli (Shkalla) i përgjithshëm i arkëtimit ka shënuar zbritje në krahasim me sezonin e kaluar. 
Shkalla e përgjithshme e arkëtimit në sezonin 2019/20 ka qenë 62.28%, që paraqet një zvoglim 
të dukshëm prej 8.58% në krahasim me sezonin e kaluar  2018/19 ku përqindja e arkëtimit 
ishte 70.86%.  

- Duhet përmendur se në këtë sezonë arkëtimi i pagesave nga grupi i konsumatorëve shtëpijak  
është dukshëm më i ulët 46.92%); përderisa arkëtimi i pagesave të Konsumatorëve komercial e 
insitucional ka qenë 76.05%, me një trend rritje të vogël. Lidhur me zvoglimin e arkëtimit një 
ndër faktorët kryesorë është edhe pandemia, që ka ndikuar në pagesat e muajit shkrut – prill 
2020, sidomos tek konsumatorët shtëpijak.  
 

Rekomandim: 

Përkundër rritjes në vazhdimësi të nivelit të arkëtimit përgjatë disa sezoneve të kaluar, në këtë 
sezon është shënuar një zvoglim i nivelit të faturimit, që ndikon negativisht në performancën 
financiare të ndërmarrjes. Rekomandohet që NQ Termokos të shtoj përpjekjet për rritjen e 
arkëtimit, duke zbatuar të gjitha procedurat dhe udhëzimet nga Rregullatori e po ashtu edhe duke 
aplikuar të gjitha masat e lejuara ligjore.    

Grupi Konsum. Faturimi [€] Arkëtimi  [€] % Arkëtimit

Shtëpijak 3,173,422       1,489,032       46.92%

Komercial & Instituc. 3,208,380       2,485,720       77.48%

Total 6,381,802       3,974,752       62.28%

Arkëtimi në raport me faturimin - NQ Temokos 19/20 
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II.2  Kostot Operative 

Fillimisht duhet theksuar se kostot janë të raportuara për periudhën një vjeçare që përfshin sezonin e 

ngrohjes 2019/20. Gjithashtu duhet përmendur se, për shkak të natyrës së operimit, një numër i 

konsiderueshëm i kostove operative, sidomos ato variabile, janë kosto që shkaktohen vetëm gjatë 

sezonit të ngrohjes (kostoja e energjisë termike nga kogjenerimi, lënda djegëse etj.); ndërsa 

komponentët tjera të kostove operative, si p.sh. kostoja e personelit, kostot administrative etj., janë 

kosto që shkaktohen gjatë tërë vitit. Në këtë seksion paraqiten komponentët kryesore të kostove 

operative.  

Kostot Variabile 

Në sezonin 2019/20, Kostot variabile janë realizuar në shumën prej 3,117,710 €, që bëjnë pjesë me 

rreth 71%  të vlerës totale të kostove operative. Komponentët kryesore të kostove variabile janë 

kostoja e furnizimit me energji termike nga kogjenerimi me vlerë prej 1,238,589 €, e pasuar nga 

kostoja e energjisë elektrike dhe kostoja personelit të angazhuar drejtpërdrejt në prodhimin dhe 

shpërndarjen e energjisë termike. Vlen të përmendet se kostoja e lëndës djegëse (mazutit) ka qenë 

zero sepse nuk ka pasur prodhim të energjisë termike në Ngrohtoren e NQ Termokos.  

Kostoja e energjisë termike nga kogjenerimi 

Në vijim janë dhënë detaje për koston e energjisë termike nga kogjenerimi. Në përputhje me 

marrëveshjen për furnizim me energji termike KEK – NQ Termokos, llogaritja e pagesave për 

energjinë termike nga kogjenerimi ka përfshi ngarkesën për kapacitetin elektrik të humbur dhe 

ngarkesën për sasinë e energjisë termike. Këto ngarkesa janë bazuar në çmimin sipas marrëveshjes 

për shit-blerje të energjisë elektrike mes KEK gjenerimit dhe Furnizuesit të shërbimit universal të 

energjisë elektrike: 

- Çmimi i energjisë elektrike: 30.4 €/MWhEL. 

- Nga faktorët e alokimit: Fikse (për kapacitet): 70% dhe Variabile (për sasinë): 30%, llogaritet 

 Çmimi për kapacitet elektrik  = 30.4 * 0.7 = 21.28 €/MWhEL/h; dhe 

 Çmimi për sasinë e energjisë elektrike = 30.4 * 0.3 =   9.12 €/MWhEL   

Rrjedhimisht pagesa për energji termike nga kogjenerimi llogaritet si në vijim: 

- Pagesa për kapacitetin e humbur elektrik: 

 
                             

                             
                               

- Pagesa për sasinë e energjisë termike të furnizuar: 

                           
                                             

 

   
 

                                                                            
           TH   

Në këtë mënyrë duke aplikuar metodën e llogaritjes së përshkruar më lartë janë kryer faturimet e 

KEK ndaj NQ Termokos. Sipas faturave të dorëzuara, në vijim paraqitet struktura e pagesave për 

energjinë termike nga kogjenerimi për sezonin 2019/2020: 
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Tabela 16: detajet për strukturën e pagesave – faturimi për energjinë termike nga kogjenerimi 

 

 
Fig.16: Paraqitja grafike e faturimit të energjisë termike nga kogjenerimi në TC Kosova B – sez. 2019/20  

 

Krahasimet respektive për koston e energjisë termike nga kogjenerimi janë paraqitur në tabelën dhe 

diagramin vijues: 

Tabela 17: Krahasimet respektive mes lejimeve në shq. tarifor dhe realizimeve 

 

Sezoni 2019/2020
Kap.Elektrik 

MWhEL/h

Tarifa 

[€/MWhEL/h]

Faturimi për 

kapacitet  [€]

Sasia e 

en.termike 

[MWhTH]

Tarifa 

[€/MWhTH]

Faturimi për 

en.termike 

[€] 

Taksa e 

licencës 

[€] 

Total faturimi  

[€]

Tetor 2019 2,300                 21.28              48,944.00           10,126            1.39              14,075.14     1,012.60       64,031.74           

Nëntor 2019 5,800                 21.28              123,424.00         31,057            1.39              43,169.23     3,105.70       169,698.93        

Dhjetor 2019 7,500                 21.28              159,600.00         44,182            1.39              61,412.98     4,418.20       225,431.18        

Janar 2020 8,162                 21.28              173,686.93         52,762            1.39              73,339.18     5,276.20       252,302.31        

Shkurt 2020 6,661                 21.28              141,744               43,209            1.39              60,060.51     4,320.90       206,125.57        

Mars 2020 6,156                 21.28              131,002.45         39,735            1.39              55,231.65     3,973.50       190,207.60        

Prill 2020 4,232                 21.28              90,056.32           27,339            1.39              38,001.21     2,733.90       130,791.43        

Totali 2019/2020 40,811               868,457.87         248,410         345,289.90   24,841.00     1,238,588.77     

Blerjet e  energjisë termike nga kogjenerimi - sezona 2019/2020 

Faturimi per kapacitet dhe per energji 

 -  

 200,000  

 400,000  

 600,000  

 800,000  

 1,000,000  

 1,200,000  

 1,400,000  

Faturimi i energjisë termike nga kogjenerimi - sezona 2019/2020 

 

Faturimi për kapacitet  [€] Faturimi për en.termike [€]  Taksa e licencës  
[€]  

Lej. Shq. Tarif 

19/20

Realiz. Sez. 

19/20
Ndryshimi

Përqindja e 

realiz.

Kapaciteti elektrik [Mwhel/h]                  38,300              40,811 -2,511 107%

Faturimi për kapacitet [€] 815,024             868,458          -53,434 107%

Sasia e energjisë termike [MWhth] 251,248             248,410          2,838 99%

Faturimi për energji [€] 349,235             345,290          3,945 99%

Pagesa për taksën e licencës [€] 25,125               24,841            284 99%

Total faturimi [€] 1,189,384         1,238,589      -49,205 104%

Krahasimet mes lejimeve në shq. tarifor dhe realizimeve - sezoni 19/20
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Fig. 17: Krahasimet respektive në mes lejimeve në shq. Tarifor dhe realizimeve 

 

Kostot Fikse 

Në përgjithësi kostot fikse nuk kanë pësuar ndonjë ndryshim të dukshëm si në strukturë ashtu edhe 

në vlerat respektive. NQ Termokos ka paraqitur kostot fikse në vlerë prej 2,940,733€; ku komponenta 

më e madhe është Shpenzimet e tjera administrative dhe të shitjes në vlerën prej 1,871,330€ (në 

këtë komponentë pjesa më e madhe i përket kostos së provizioneve të llogarive të arkëtueshme në 

vlerë prej 1,210,379). Termokos ka sqaruar se kjo vlerë e madhe e provizionit të llogarive të 

arkëtueshme ka ndodhe si rezultat i shlyerjes së borxheve gjer në vitin 2008 në përputhje me Ligjin 

për faljen e Borxheve Publike. ZRRE e vlerëson këtë si një operacion kontabël i domosdoshëm për të 

reflektuar shlyerjen e borxheve sipas ligjit në fjalë; megjithatë kjo kosto nuk ka qenë subjekt i 

parashikimit dhe përcaktimit në shqyrtimin tarifor kështu që nuk e merr parasysh në krahasime mes 

parashikimeve dhe realizimeve, sepse nuk paraqet një kosto reale të kompanisë për periudhën 

subjekt i shqyrtimit tarifor. Gjithashtu duke marrë parasysh faktin se në përputhje me dispozitat e 

Rregullës për vendosjen e çmimeve të energjisë termike, ZRRE e përcakton / lejon një përqindje të 

arsyeshme të nivelit të borxheve të këqija, e cila është kategorizuar për krahasim nën kostot tjera 

variabile, ku përfshihet kostoja e borxheve të këqija aq sa ka qenë e lejuar në shqyrtimin tarifor. Po 

ashtu nga Shpalosja e pasqyrës ‘B’ nën pozicionin Shpenzimet e tjera administrative dhe të shitjes 

janë vërejtur edhe disa nën-pozicione si ‘shpenzimet e tatimit në fitim’ dhe ‘shpenzimet e interesit të 

kredisë’ të cilat në shqyrtimin tarifor trajtohen nën komponentet tjera (tek kthimi i lejuar 

respektivisht fitimi i lejuar); rrejdhimisht edhe shumat e paraqitura për këto nën-komponente nuk 

merren parasysh në vlerësimin e realizimeve të Kostove operative.     

Nga sa u tha më lartë Kostot fikse të realizuara në sezonin 2019/2020 vlerësohen në 1,267,734 €, ku 

ndër komponetet kryesore është kostoja e personelit me vlerë prej 871,930 €.    
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Në tabelën vijuese janë paraqitur të përmbledhura kostot operative të realizuara në sezonin 

2019/2020 dhe krahasimet përkatëse me lejimet në shqyrtimin tarifor. 

Tabela 18: Kostot operative për sezonin 2019/2020 

 
 

 
Fig. 18: Paraqitja grafike e kostove operative dhe krahasimet përkatëse – sezoni 2019/20 

 

 

 

Kostot Variabile

Kostoja e energjise termike nga Kogjenerimi 1,189,384      1,238,589    (49,205)         104%

Kostoja e gjenerimit vetanak 319,500          -                 319,500         0%

Uji i trajtuar dhe Kemikaljet për trajtimin e ujit 130,000          104,656        25,344           81%

Energjia elektrike (prodh. & Nënst. Distr.) 549,199          537,378        11,821           98%

Kost. e personelit (puna direkte) 841,454          922,647        (81,193)         110%

Të tjera variabile 315,804          314,440        1,364             100%

Total kost. variabile         3,345,341       3,117,710           227,631 93%

Kostot fikse

Materialet, shërbimet 86,500            80,572          5,928             93%

Riparimet e mirëmbajtja 85,000            45,644          39,356           54%

Shpenzimet për administratë 82,000            71,257          10,743           87%

Shpenzimet e personelit (te ndryshme nga puna direkte) 749,608          871,930        (122,322)       116%

Kostot e shites dhe tjera administrative 182,415          198,331        (15,916)         109%

Total kostot fikse         1,185,523       1,267,734           (82,211) 107%

Totali i shpenz. operative         4,530,864       4,385,444           145,420 97%

Realizuar 

[€] 

Diferenca 

[€]

 Realizuar 

[%]

NQ Termokos Kostot Operative per sezonin 

2019/2020

Lejuar 

[€]

1,186 

3,345 

4,531 

1,268 

3,118 

4,385 

 Kostot fikse   Kostot variabël  Kostot e lej. oper.  

 mijë €   
Kostot Operative "NQ Termokos" 2019/2020  

Lejuar Realizuar  
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Konstatim: 

- Kostot operative në total janë realizuar në vlerën  4,385,444 € ose në masën 97% nga vlera e 

parashikuar/lejuar në shqyrtimin tarifor 2019/20 (4,540,008€) ; pra është një diferencë prej 

154,564€. 

- Kostot variabile janë realizuar në nivelin 93%, ku në këtë nën-realizim shkaku kryesor është se 

nuk ka pasur kosto të gjenerimit vetanak (me mazut); kostoja kryesore është blerja e energjisë 

termike nga kogjenerimi e cila është mbi-realizuar në nivelin 104%. 

- Tek Kostot fikse është shënuar një mbi-realizim prej 7 %; më saktësisht realizimi i kostove fikse 

ka qenë 107% krahasuar me vlerën e lejuar / parashikuar në shqyrtimin tarifor 2019/20. Pra 

kostot fikse janë realizuar në  vlerën 1,267,734 € me një ndryshim prej 77,903 € nga vlera e 

lejuar (1,189.831€).  

Rekomandim: 

Duke qenë se ndryshimet mes planifikimeve dhe realizimeve është i vogël rekomandimi kryesor 

është që të vazhdohet me një planifikim sa më realist duke u përkujdesur që kostot e parashikuara 

/ lejuara të realizohen sipas komponenteve – pra duke mos pasur ndryshime në asnjë komponentë 

të kostos, me qëllim që ndërmarrja të ketë një operim të suksesshëm me ndikim në përmirësim të 

vazhdueshëm të cilësisë së furnizmit dhe shërbimit.   

II.3  Asetet Operative 

Lidhur me asetet operative fillimisht duhet theksuar se ka ndryshime si në strukturë ashtu edhe në 

vlerën e aseteve, si rrjedhojë e realizimit të projekteve investive: rehabilitimi i rrjetit të shpërndarjes 

dhe nën-stacioneve termike. Për asetet operative NQ Termokos ka dorëzuar listën detale të aseteve 

të azhurnuar dhe Pasqyrën e aseteve. 

Në tabelë në vijim është paraqitur në formë të përmbledhur kategorizimi i aseteve sipas njësive 

organizative, siç janë të kategorizuara dhe regjistruara në Listën e Aseteve të NQ Termokos. 

Tab.19: Kategorizimi i aseteve sipas njësive organizative të NQ Termokos dhe vlerat përkatëse 

 
 

Konstatim:  

Duhet theksuar se, sipas listës së aseteve të NQ Termokos asetet janë paraqitur të alokuara në 

njësitë organizative të ndërmarrjes, që është një ndër kërkesat e licencave që i përket shthurjes së 

llogarive kontabël. Po ashtu është paraqitur vlera fillestare e aseteve, zhvlerësimi dhe vlera e 

tanishme. Megjithatë alokimi i aseteve sipas njësive organizative është paksa shumë i detajuar, 

Departamentet Vlera fillestare [€] Zhvlerësimi [€] Vlera e tanishme [€]

Prodhimi 4,329,222 4,220,041 109,181

Shpërndarja 45,578,696 11,211,794 34,366,902

Furnizimi 32,201 15,576 16,625

Administrata dhe Financat 336,231 265,035 71,196

Total 50,276,350 15,712,446 34,563,904

Asetet Operative - kategorizimi sipas departamenteve
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sepse përveç alokimit në prodhim, shpërndarje, furnizim dhe për zyrat qendrore (në listë e 

paraqitur si “NQ Termokos”), asetet janë alokuar edhe në departamentet tjera si: Financa, 

Administratë, Prokurim etj.   

   

II.4 Investimet e reja 

Sa i përket investimeve të reja për periudhën raportuese, fillimisht duhet përmendur se projektet 

investive nuk janë realizuar sipas planifikimeve, kryesisht sepse janë shënuar disa vonesa në 

dinamikën e realizimit, që ka ndikuar në mos-realizimin e plotë në vlerat monetare siç janë 

planifikuar / lejuar në shqyrtimin tarifor për sezonin 2019/20. Në vijim janë paraqitur detaje për 

realizimi e investimeve: si investimeve vetanake (me vetëfinancim) ashtu edhe investimeve nga 

donacionet.  

Investimet e reja me vetëfinancim 

Në Pasqyrën ‘D’ të Investimeve, NQ Termokos ka paraqitur vlerën e investimeve me vetëfinancim 

prej 434,589 €. Bashkangjitur me pasqyrën rregullative D ka dorëzuar edhe detajet e këtyre 

investimeve të ndara sipas departamenteve (prodhim, shpërndarje dhe investimet e përbashkëta), 

dhe po ashtu kanë paraqitur të gjitha komponentet e investimeve. Nga detajizimet mund të vërehet 

se investimet kryesore janë në rrjet dhe në pajisje,  e poashtu një shumë e konsiderueshme janë për 

investimet e përbashkëta, ku komponentet kryesore janë shpenzimet investive të ndërlidhura me 

projektet për ndërtimin e ndërtesës së drejtorisë dhe administratës, si dhe për pajisjet e teknologjisë 

informative dhe për zyrë.  

Nga analiza dhe verifikimi i këtyre komponenteve, është konfirmuar se disa komponente të 

paraqitura si investime të reja, si p.sh.: Sigurimi shëndetësor i punëtorëve, furnizmi me kemikajle për 

trajtimin e ujit, sigurimi i automejteve etj., nuk i përkasin investimeve kapitale dhe si të tilla nuk janë 

pranuar nga ZRRE. Rrjedhimisht është ardhë në përfundim se vlera e realizuar e investimeve të reja 

me vetëfinancim është 326,206 €.  

Në shqyrtimin tariforë 2019/20 ZRRE ka lejuar investime me vetëfinancim në vlerë totale prej 

1,380,000 €, ku komponentët kryesore kanë qenë ndërtimi i ndërtesës së drejtorisë dhe 

administratës (530,000 €) dhe shpenzimet investive për rehabilim të rrjetit dhe pajisjeve përkatëse 

(494,000 €); nga më lartë vërehet qartë një nën-realizim i mjaft i madh prej mbi 1 mil €. Sa i përket 

ndërtesës duhet theksuar se janë realizuar vetëm studimet / projektimet: Studimi mbi Vlerësimin e 

situacionit dhe objekteve të NQ Termokos (18,980 €) dhe Projeki detal dhe vlerësimi i situacionit dhe 

objekteve (49,000 €).  

Detajet për realizimin e investimeve janë paraqitur në tabelën vijuese: 

 

Lejuar Realizuar Diferenca % Realiz.

Rehab. rrjetit dhe pajis. 494,000 159,237 334,763 32.23%

Pajis. Stabil. Prodhim 284,000 65,969 218,031 23.23%

Ndërt. Drejtorisë & admin. 530,000 67,980 462,020 12.83%

Pajis. dhe Prog. Kompj. 72,000 33,020 38,980 45.86%

Total 1,380,000 326,206 1,053,794 23.64%

Investimet e reja me vetëfinancim - 2019/20
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Investimet nga donacionet 

Fillimisht është me rëndësi të përmendet se në shqyrtimin tarifor për sezonin 2019/20 ZRRE ka lejuar 

vlerën e investimeve nga donacionet në vlerë totale prej 9,772,000 €, ku janë përfshirë projektet:  

- Projekti i Komisionit Evropian IPA 2015: Rehabilitim i rrjetit e nënstacioneve, si dhe zgjerim i 
rrjetit dhe nënstacione të reja në shumë totale 8,300,000 €; bazuar në planin dinamik të 
zhvillimit të projektit është lejuar vlera prej 5,672,000 €. 

- Projekti i KfW: Rehabilitimi i rrjetit dhe nënstacioneve, si dhe zgjerim të rrjetit dhe nënstacione 
termike në shumë totale 14,000,000 €; sipas planifikimeve të zhvillimit të projektit është lejuar 
vlera prej 2,500,000 €. 

- Projekti i MCC: Instalimi i matësve të energjisë termike në shumë totale 10,900,000 $; sipas 
planifikimeve të zhvillimit të projektit është lejuar vlera prej 1,500,000 €. 

 
Gjatë periudhës raportuese ka filluar realizimi i Projektit investiv të Komisionit Evropian (IPA 2015) i 

cili  aktualisht është në realizim e sipër, dhe gjer në datën e raportimit janë realizuar komponentet si 

në vijim:  

- Rehabilitim dhe zgjerim i rrejtit 3.75 km trase; 

- Rehabilitim i 48 nënstacioneve termike dhe 28 nënstacione të reja; 

- Instalimi i 19 valvolave rregulluese në nënstacionet termike. 

Vlera e punimeve të realizuara është 2,482,528 €; sipas dinamikës së ekzekutimit të punimeve gjer në 

fund të periudhës raportuese pritet realizimi i shumicës së punimeve që vlerësohet në 2,200,000 €. 

Rrjedhimisht shuma e investimeve të realizuara në fund të periudhës raportuese është 4,682,528 €.     

Ndërsa 2 projektet tjera investive (Projekti i KfW dhe MCC), për shkak të vonesave të fazës 

pregaditore të zhvillimit të projektit, ende nuk kanë filluar me ekzekutim të punimeve, dhe mund të 

konsiderohet  se vlera e realizimit të këtyre 2 projekteve është zero.    

Nga sa u tha më lartë, përfundohet se investimet e reja nga donacionet janë realizuar në vlerën 

4,682,528€.    

Është me rëndësi të përmendet se në shqyrtimin tarifor për sezonin 2018/19 ZRRE ka lejuar vlerën e 

investimeve nga donacionet në vlerë totale prej 8,505,000 €, ku përveç projektit të lartëpërmendur 

janë përfshirë projektet:  

- Projekti i Komisionit Evropian IPA 2015: Rehabilitim i rrjetit e nënstacioneve dhe zgjerim i rrjetit; 
Vlera e parallogaritur e këtij investimi për periudhën e shqyrtimit tarifor është 3,250,000 €.  

- Projekti i KfW për Rehabilitim dhe zgjerim të rrjetit; Vlera e parallogaritur e këtij investimi për 
periudhën e shqyrtimit tarifor është prej 2,625,000 € . 

Në tabelën vijuese janë paraqitur detajet për realizimin e investimeve nga donacionet: 

 

Lejuar Realizuar Diferenca % Realiz.

Proj. i Kom. Evrop. IPA2015 5,672,000 4,682,528 989,472 82.56%

Proj. i KfW 2,500,000 0 2,500,000 0.00%

Proj. MCC 1,500,000 0 1,500,000 0.00%

Total 9,672,000 4,682,528 4,989,472 48.41%

Investimet e rejanga donacionet - 2019/20
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Përmbledhje e realizimit të investimeve të reja.  
 
Nga sa u shpjegua më lartë, ZRRE vlerëson se gjatë periudhës raportuese janë realizuar investime të 
reja në vlerë prej 5,008,734 €; përderisa në shqyrtimin tarifor 2019/20 janë lejuar investime të reja 
në vlerë 11,152,000 €. 

Në tabelën vijuese janë përmbledhur detajet për investimet e reja: 

Tab.20: Investimet e reja të realizuara dhe planifikuara në periudhën raportuese   

 

 
Fig. 19: Investimet e reja të relaizuara dhe planifikuara për periudhën raportuese 

Konstatim: 

- Investimet e reja me vetëfinancim janë realizuar në vlerë 326,206 €, që paraqet një diferencë 

mjaft të madhe prej 1,053,794 € krahasuar me vlerën e lejuar / planifikuar, respektivisht 

realizim prej vetëm 23.64%. Faktor kryesor për këtë nën-realizim është mos-realizimi i 

ndërtimit të Objektit të Zyrës Qendrore i paraparë në vlerë 530,000 €. 

- Investimet e reja të realizuara nga donacionet janë 4,682,528 €, ku gjithashtu vërehet një 

diferencë e madhe prej 4,989,472 € nga vlera e planifikuar/lejuar në shqyrtimin tarifor 2018/19, 

gjegjësisht një realizim prej 48.41%.  

- Në total investimet e reja janë realizuar në vlerë prej 5,008,734 € ose 45.32% nga vlera e lejuar 

/ planifikuar në shqyrtimin tarifor 2018/19. 

- Arsyeja kryesore e mos-realizimit të investimeve të reja nga donacionet është vonesa e fazës 

pregaditore të zhvillimit të projekteve investuese të KfW dhe MCC. Përderisa mos-realizimi i 

investimeve me vetëfinancim është kryesisht për shkak të mos-fillimit të realizimit të projektit 

për ndërtimin e objektit të drejtorisë dhe administratës i cili ishte planifikuar në vlerë prej 

530,000 €.  

Lejuar Realizuar Diferenca % Realiz.

Vetëfinancim 1,380,000 326,206 1,053,794 23.64%

Donacion 9,672,000 4,682,528 4,989,472 48.41%

Total 11,052,000 5,008,734 6,043,266 45.32%

Investimet e reja - 2019/20
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Rekomandim: 

Nisur nga fakti që është shënuar një nën-realizim i konsiderueshëm i investimeve në krahasim me 

planifikimet / lejimet dhe duke qenë se inevstimet e reja janë të rëndësishme për zgjerim dhe 

funkcionim të mirë të sistemit të energjisë termike, duhet pasur kujdes në parashikimin e 

investime duke vlerësuar sa më mirë të jetë e mundur të gjithë faktorët kryesor që ndikojnë në 

realizim të plotë të investimeve. Në këtë aspekt, duke pasur parasysh edhe periudhën 1 vjeçare të 

planifikimit për qëllim të shqyrtimit tarifor, rekomandohet që sa më saktësisht të vlerësohen 

shumat përkatëse për periudhën e shqyrtimit veçanërisht për projektet afatgjata.    

 

III. Kyqjet e reja  

Sipas informatave të NQ Termokos gjatë periudhës raportuese ka pasur një numër të 

konsiderueshëm të kyçjeve të reja. Numri i përgjithshëm i konsumatorëve nga kyçjet e reja në 

sezonin 2019/2020 është 1,225 – prej tyre 1,091 janë konsumatorë shtëpiak (banesor) ndërsa 134 

janë konsumatorë komercial e Institucional. Sipërfaqja totale nga kyçjet e reja është 91,630 m2, ku 

rreth 78 % e sipërfaqes ngrohëse i takon konsumatorëve shtëpiak ndërsa konsumatorët komercial e 

Institucional marrin pjesë me rreth 22% në sipërfaqen ngrohëse totale të kyçjeve të reja. Në vijim në 

mënyrë tabelare dhe grafike janë paraqitur të përmbledhura të dhënat për kyçjet e reja. 

Tabela 21: Kyçjet e reja në sezonin 2019/2020 

 

 

   
Fig. 19: Ndarja në përqindje e kyçjeve të reja sipas grupeve të konsumatorëve 

 

Gr. Konsum. Nr. Konsum. Pjesm. [%] Sip. Ngroh, [m2] Pjesm. [%]

Shtëpiak 1091 89% 71,274                  78%

Komerc&Inst. 134 11% 20,356                  22%

Total 1225 100% 91,630                  100%

Kyçjet e reja - sezoni 2019/20

1091  
(89%) 

134 
 (11%) 

Kyçjet e reja-Nr. Konsum. 

Shtëpiak Komerc&Inst. 

71,274[m
2]  

(78% ) 

20,356[m
2] 

(22% ) 

Kyçjet e reja - Sip. Ngroh, [m2] 

Shtëpiak Komerc&Inst. 
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Sa i përket kontratave për furnizim të lidhura me konsumatorët duhet theksuar se në sezonin 

2019/20 janë lidhur gjithsejtë 669 kontrata për furnizim me energji termike (ngrohje qendrore). 

 

Konstatim:  

Në sezonin 2019/2020, janë realizuar një numër i konsiderueshëm i kyçjeve të reja (në total 1,225), 

ku është shtuar sipërfaqja ngrohëse me 91,630 m2. Sa i përket kyçjeve të reja duhet theksuar se kjo 

rritje e kyçjeve të reja është si pasoj e projektit pë zgjerim të rrjetit që ka filluar të realizohet në 

vitin 2019.  

Për realizimin e kyçjeve NQ Termokos zbaton procedurat e veta të brendshme që janë gjer në një 

masë në përputhje me Rregullën për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji dhe me 

Udhëzimin për Kyçje të reja. 

Numri në total i kontratave për furnizim të lidhura me konsumatorët është 669. Nga të dhënat e 

mësipërme vërehet se kontratat e lidhura nuk korrespondojnë me  kyçjet e reja, ngase ka të bëj me 

faktin e kyçjes së objekteve banesore të reja ku me rastin e realizimit të këtyre kyçjeve secila njësi 

banesore konsiderohet dhe regjistrohet si një konsumatorë potencial. 

 

Rekomandim: 

- Duke marrë parasysh kërkesat në rritje për tu kyçur në sistemin e energjisë termike të NQ 

Termokos, duhet të mundësohet kyçjet e reja sa më shumë që të jetë e mundur në rajonet ku 

ekziston rrjeti primarë me çrast do të optimalizohet shfrytëzimi sa më i madhë i shërbimit të 

ngrohjes qendrore. Gjithashtu realizimi  i projekteve të parapara investive për zgjerim të rrejtit 

të jetë nga prioritetet kryesore që të mundësoj kyçjen e një numri të madhë të konsumatorëve 

të rinjë në sistemin e ngrohjes qendrore. 

- Në realizimin e kyçjeve të reja të zbatohen plotësisht dhe me përpikmëri dispozitat e Rregullës 

për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji dhe me Udhëzimin dhe procedurat e 

brendshme për Kyçje të reja. 

- Lidhja e kontratave me konsumatorët për funizim si një obligim ligjor duhet të përcjell numrin 

e kyçjeve të reja.         

IV. Shfrytëzimi i paautorizuar i ngrohjes dhe shkyçjet për sezonin 2019/2020 

 

Sipas informatave të NQ Termokos, gjatë periudhës raportuese janë identifikuar vetëm 2 raste të 

kyçjeve ilegale, të cilat janë regjistruar në sistemin e faturimit të NQ Termokos duke zbatuar 

procedurat për shfrytëzim të paautorizuar.  Ndërsa nuk janë identofikuar raste të zgjerimit të 

objekteve gjegjësisht shtimit të sipërfaqes ngrohëse.   Detajet në tabelën vijuese: 

 

Tab. 23: Rastet e identifikuara të shfrytëzimit të pa-autorizuar të ngrohjes 

 
 

Përshkrimi
Nr. Kons. 

(shtëpiak)

Nr. Kons. 

(kom&Inst.)

Gjithsejt 

kons.

Sip. ngr. 

(shtëpiak) 

[m2]

Sip. ngr. 

(Kom&Inst.) 

[m2]

Gjithsejt 

Sip. ngr. 

[m2]

Zgjerim i sip. ngr. 0 0 0 0 0 0

Kyçje ilegale 0 2 2 0 304.5 304.5

Shfrytëzimi i paautorizuar i ngrohjes - sezoni 2019/20
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Shkyçjet e zbatuara gjatë sezonit janë me kërkesë të konsumatorëve, ndërsa shkyçje për mos-pagesë 

nuk ka pasur.  

 

Në tabelat në vijim janë paraqitur të dhënat për shkyçjet dhe rikyçjet e konsumatorëve gjatë sezonit 

të ngrohjes 2019/2020. 

 

Tab.24: Shkyçjet dhe rikyçjet në sezonin 2019/20 

 
 

Konstatim: 

- Në këtë sezon janë identifikuar vetëm 2 raste të shfrytëzimit të pa-autorizuar, të cilat janë 

kyçje ilegale të konsumatorëve komercial.  

- Këto raste janë trajtuar duke zbatuar Procedurën e Identifikimit të shfrytëzimit të pa-

autorizuar të ngrohjes (dokument i hartuar nga NQ Termokos dhe miratuar nga ZRRE). 

- Rastet e shkyçjeve janë vetëm sipas kërkesës së konsumatorëve. Sa i përket rikyçjes një numër 

i konsiderueshëm i rasteve i përkasin aktivizimit të konsumatorëve të ashtuquajtur ‘pasiv’, të 

cilat janë rikyçur sipas kërkesës.  Për shkyçjet dhe rikyçjet e konsumatorëve NQ Termokos 

zbaton procedurat e brendshme që kryesisht janë në përputhje me Rregullën e ZRRE-së për 

Shkyçjen dhe Rikyçjen e Konsumatorëve. 

 

Rekomandim: 

- Identifikimi i shfrytëzimit të pautorizuar të ngrohjes duhet të jetë një aktivitet i vazhdueshëm i 

ekipeve teknike në terren, me ç’rast të zbatohet plotësisht Procedura e identifikimit të 

shfrytëzimit të pa-autorizuar dhe të rikthehen humbjet e shaktuara nga ky shfrytëzim i pa-

autorizuar.  

- Gjithashtu rekomandohet të ndërmerret edhe riverifikimi i shfrytëzimit të pautorizuar 

respektivisht zgjerimi i sipërfaqeve ngrohëse  –për rastet e mëhershme të identifikuara si të 

tilla.  

- Nga fakti se rastet e shkyçjes janë me kërkesë të konsumatorëve, është e nevojshme që të 

nalizohen hollësisht arsyet për të cilat konsumatorët kërkojnë shkyçjen, duke u fokusuar në 

shkaqet e cilësisë së dobët të furnizmit. Këto duhen minimizuar sa më shumë të jetë e mundur 

për të parandaluar zvogëlimin e bazës së konsumatorëve.    

 

 

 

 

 

Përshkrimi
Nr. Kons. 

(shtëpiak)

Nr. Kons. 

(kom&Inst.)

Gjithsejt 

kons.

Sip. ngr. 

(shtëpiak) 

[m2]

Sip. ngr. 

(Kom&Inst.) 

[m2]

Gjithsejt 

Sip. ngr. 

[m2]

Shkyçjet për mospagesë 0 0 0 -                     -                     -                 

Shkyçjet me kërkesë 58 23 81 4,159.96          4,427.00           8,586.96       

Gjithsejt shkyçjet 58 23 81 4,159.96          4,427.00           8,586.96       

Rikyçjet 97 17 114 7,031.57          4,494.05           11,525.62    

Shkyçjet - sezoni 2019/20
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V. Ankesat dhe kërkesat e konsumatorëve – sezoni 2019/2020 

 

Bazuar në të dhënat e NQ Termokos për sezonin 2019/2020 ( periudha: tetor 2019 – prill 2020) janë 

pranuar në total 1,421 ankesa dhe kërkesa, ku shumicës dërmuese të tyre ju janë kthyer përgjigjet. 

Në vijim në formë tabelare paraqiten detajet për ankesat dhe kërkesat e  konsumatorëve. 

 

Tab.25: Ankesat dhe kërkesat e konsumatorëve  për periudhën  raportuese 

 
 

 

Konstatim:  

Në periudhën raportuese NQ Termokos ka pranuar një numër të konsiderueshëm të ankesave dhe 

kërkesave të cilat janë adresuar sipas Procedurës së NQ Termokos për Shqyrtimin e Ankesave dhe 

Kërkesave të Konsumatorëve e miratuar nga ZRRE, që kryesisht në përputhje me Rregullën e ZRRE-

së për Zgjedhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e Energjisë.  

Numri i ankesave dhe kërkesave të adresuara është rreth 82% në raport me ato të pranuara.  

 

Rekomandim: 

- Duke ju referuar faktit se janë shënuar një numër i konsiderueshëm i ankesave dhe kërkesave 

të ndryshme, NQ Termokos duhet të ndërmarr një analizë të hollësishme me të cilën do të 

identifikoj arsyet e ankesave e sidomos ato që kanë të bëj me cilësinë e ngrohjes. Bazuar në 

këto analiza të prioritizoj dhe ndërmarr masat e nevojshme për përmirësim të cilësisë së 

furnzimit me ngrohje.  

- Në adresimin e ankesave dhe kërkesave, NQ Termokos të zbatoj Procedurën e brendshme për 

Shqyrtimin e Ankesave dhe Kërkesave të Konsumatorëve e miratuar nga ZRRE, duke ju 

përmbajtur ndër tjera edhe afatave të përcaktuara aty. Kjo është me rëndësi që të zgjidhen / 

adresohen të gjitha ankesat / kërkesat e pranuara.       

 

 

 

Përgatitur nga: 

 

Departamenti i Energjisë Termike dhe Gazit  

 
 
 
 

Verifikim i Cilësisë Verifikim i Sipërfaqes Nr.i kërkesave Ndërrim Pronari Intervenime Total

574 67 480 256 44 1421

Verifikim i Cilësisë Verifikim i Sipërfaqes Nr.i kërkesave Ndërrim Pronari Intervenime Total

494 52 315 256 44 1161

Ankesat/Kërkesat për Sezonën ngrohëse 2019/2020

Pranimi i ankesave dhe kërkesave

Kthimi i përgjigjeve të ankesave dhe kërkesave
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Shtojca 1: PROGRAMI I DETAJUAR I MONITORIMIT TË NDËRMARRJEVE TË ENERGJISË TERMIKE  
 

Programi i monitorimit i ZRRE-së, përcakton monitorimin e ndërmarrjeve të energjisë termike 
përmes komponentëve të grupuara si në vijim, e për të cilat nevojiten informatat dhe të dhënat e 
realizuara për sezonin 2019-2020, si në vijim:   
 
Grupimi I: Bilanci i energjisë dhe të dhënat teknike për sezonin 2019-2020 
 

Monitorimi i  këtyre komponentëve:  

1) Prodhimi i energjisë termike në ngrohtore; 
2) Prodhimi i energjisë termike nga kogjenerimi (aktualisht vlen vetëm për NQ Termokos); 
3) Furnizimi i konsumatorëve me energji termike;  
4) Humbjet teknike – humbjet në rrjetin e transportit të energjisë termike (aktualisht vlen 

vetëm për NQ Termokos) dhe humbjet në rrjetin e shpërndarjes; dhe 
5)  Konsumi i lëndës djegëse. 

 
-   Për komponentë e lartshënuara kërkohen këto të dhëna / informata / dokumente: 

1) Të plotësohet Pasqyra Rregullative E: Pasqyra Teknike (sezoni 2019/2020); 
2) Raportet ditore/mujore të Prodhimit të energjisë termike në ngrohtore (për sezonin 

2019-2020); 
3) Raportet ditore / mujore të energjisë termike nga kogjenerimi – matur në stacionin 

termik në KEK /këto nuk është e nevojshme të dërgohen sepse na janë dërguar gjatë tërë 
sezonit/ 

4) Raportet për matjet e energjisë termike nga kogjenerimi në stacionin termik në 
Termokos (kjo është e rëndësishme për përcaktimin e humbjeve në rrjetin e 
transportimit KEK-Termokos) 

5) Të dhënat me regjistrimin e matjeve të energjisë termike të furnizuar në nënstacionet e 
konsumatorëve(sezoni 2019/2020) 

6) Në formë tabelore të paraqiten humbjet teknike në shpërndarje, të ndara sipas muajve 
(për sezonin 2019/2020). 

7) Humbjet teknike në rrjetin e transportimit të energjisë termike KEK- NQ Termokos, të 
ndara sipas muajve (për sezonin 2019/2020).  

8) Pasqyra e shpenzimit të mazutit; sasia e furnizimit me mazut, konsumi i mazutit, rezervat 
në fillim dhe mbarim të sezonit 2019/2020. 

 
Grupimi II:  Të ardhurat dhe kostot për sezonin 2019-2020 
 

Monitorimi i këtyre komponentëve  

1) Kostot operative;  
2) Kostot kapitale;  
3) Sipërfaqja ngrohëse, faturimi, dhe arkëtimi; 

  
- Për këto elemente të lartshënuara nevojiten të dhënat/ informatat / dokumentet si në vijim: 

1) Të plotësohen: Pasqyra A: Asetet operative; Pasqyra B: të ardhurat dhe shpenzimet; 
Pasqyra C: Faturimi  dhe arkëtimi; dhe Pasqyra D: investimet dhe shpalosjet përkatëse; 

2) Baza e të dhënave të konsumatorëve;  
3) Lista e Aseteve për 2019 
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4) Pasqyrat financiare për vitin kalendarik 2019 dhe Raportin e Auditimit;  
5) Të dhënat rreth investimeve të kryera në sezonin 2019/2020, me ndarje sipas projekteve 

investive dhe financimit (donacione apo me vetëfinancim); 
6) Lista e konsumatorëve të faturuar sipas energjisë së matur (me matje). 

 
Grupimi III: Kyçjet e reja dhe kontratat për szonin 2019/2020 
  
Monitorimi i këtyre komponenteve: 

1) Kyçjet e reja – për këtë komponentë nevojiten : Të dhënat në formë tabelare me numrin 
e kyçjeve te reja; sipërfaqet e kyçura dhe kapaciteti termik. 

2) Kontratat për furnizim të konsumatorëve: Nevojitet numri i kontratave të lidhura me 
konsumatorët gjatë sezonit 2019/2020, si dhe sipërfaqet për ngrohje përkatëse. 
 

Grupimi IV:  Shfrytëzimi i paautorizuar i ngrohjes dhe shkyçjet për sezonin 2019-2020 
 
Lidhur me këtë komponentë nevojiten të dhëna / informata si në vijim: 

1)  Për shfrytëzimin e paautorizuar të ngrohjes: në formë tabelare të ipet numri i rasteve të 
identifikuara të shfrytëzimit të paautorizuar të ngrohjes, si p.sh. numri i kyçjeve ilegale, 
shtimit te trupave ngrohës pa e njoftuar ndërmarrjen e energjisë termike e raste të 
ngjashme. Po ashtu duhet të ipen edhe masat e ndërmarra nga ndërmarrja për rastet e 
identifikuara. 

2)  Për shkyçjet e konsumatorëve nga rrjeti: Në formë tabelare  të paraqiten të dhënat me 
numrin e shkyçjeve, sipërfaqja në m2, duke i radhitur sipas arsyeve për të cilat ka ndodhur 
shkyçja, kohëzgjatja si dhe numri i ri-kyçjeve. 
 

Grupimi V:  Ankesat dhe kërkesat e konsumatorëve – sezoni 2019-2020  
 
Lidhur me këtë komponentë nevojiten të dhëna / informata si në vijim: 

 Tabela ku paraqitet numri i ankesave kërkesave të konsumatorëve ndarjet sipas llojit të  

ankesave/ kërkesave ; ndarjet sipas numrit të ankesave / kërkesave ; ndarjet sipas numrit të 

ankesave / kërkesave të zgjidhura , të pazgjidhura, në proces dhe ndarja e ankesave të zgjidhura në 

grupe: të zgjidhura pozitivisht ose të refuzuara. 

 


