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2. QËLLIMI 

Qëllimi Metodologjisë së Taksave për Kyçje në Rrjetin e Shpërndarjes është që të përcaktojë taksat për 

kyçje në rrjetin e shpërndarjes të aplikuesve të ri dhe taksat për ngritjen e kapacitetit për shfrytëzuesit  aktual 

të rrjetit shpërndarës, si dhe të sigurojë procedura dhe informata gjithëpërfshirëse për përdoruesit ekzistues 

dhe përdoruesit e ardhshëm të sistemit të shpërndarjes, të cilët kërkojnë kyçje të reja ose modifikime të 

kyçjeve ekzistuese.  

 

3. FUSHËVEPRIMI 

Dispozitat e Metodologjisë së Taksave për Kyçje në Rrjetin Shpërndarës (në tekstin e mëtejmë: 

Metodologjia)  janë të aplikueshme për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes që ofron shërbime të energjisë 

elektrike, për përdoruesit ekzistues që shfrytëzojnë këto shërbime, si dhe për përdoruesit e ardhshëm të 

sistemit të shpërndarjes të cilët kërkojnë kyçje në rrjetin elektrik. 

4. STRUKTURA E METODOLOGJISË 

Kjo Metodologji  përmban: 

1. Llojet e Kyçjes; 

2. Aplikimi për kyçje dhe oferta për kyçje; 

3. Parimet e Taksave për kyçje; 

4. Zgjerimet në sistemin e shpërndarjes; 

5. Përforcimet në sistemin e shpërndarjes; 

6. Mënyra e pagesës së taksës; 

7. Të drejtat e lidhjes/kyçjes së re; 

8. Aplikimet për kyçje interaktive; 

9. Kompensimet 

10. Tabelat e taksave; 

11. Shtojcat. 

5. PËRKUFIZIMET 

Shprehjet e përdorura në këtë Metodologji, kanë kuptimin si në vijim: 

Aplikuesi (parashtruesi i kёrkesёs) - nënkupton personin fizik ose juridik, i cili aplikon për një kyçje të 

re në rrjetin e shpërndarjes, ose për modifikimin e kyçjes ekzistuese, me qëllim të marrjes së furnizimit me 

energji elektrike, ose për kyçjen e (një) gjeneratorë(ve). 

Taksa e Kyçjes - nënkupton taksen që do të paguhet nga shfrytëzuesit e sistemit për kyçje në rrjetin e  

shpërndarjes. 

Taksa standarde për kyçje  – nënkupton taksen që kërkohet nga Aplikuesi e cila është llogaritur për të 

pasqyruar koston mesatare për krijimin e kyçjes të ngjashme për atë kategori.  
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Marreveshja  e ndërtimit- nënkupton marrëveshjen ndërmjet operatorëve të sistemit dhe shfrytëzuesve të 

sistemit, qe përshkruan kushtet dhe obligimet e palëve mbi të cilat OSSH do të bëjë ndërtimin e rrjetit të ri 

prej pikës kyçëse deri tek objekti i Aplikuesit. Në të do të mund të përshkruhen materiali, punët ndërtimore, 

çmimi total, pagesa.  

Marrëveshja për Kyçje - nënkupton marrëveshjen ndërmjet operatorëve të sistemit dhe shfrytëzuesve të 

sistemit, që përshkruan procedurën e kyçjes dhe pagesës për kyçje, fillimin e kyçjes, mirëmbajtjen, 

operimin dhe përfundimin e kyçjes në sistem. 

. 

Oferta për Kyçje - nënkupton një ofertë për kyçje në Rrjetin e Shpërndarjes, lëshuar për palën Aplikuese, 

e cila përcakton  afatet, kushtet teknike dhe administrative sipas të cilave objekti i Aplikuesit  do të kyçet 

në rrjetin e shpërndarjes, siç referohet në Nenin 9.2 të kësaj Metodologjie . 

Pika e Kyçjes - nënkupton piken fizike në të cilën instalimet e shfrytëzuesit të sistemit të shpërndarjes 

lidhen me sistemin e shpërndarjes. 

Kyçje e Cekët - nënkupton se Aplikuesi do të mbuloj me shpenzimet e veta vetëm koston që shkaktohet 

nga krijimi i një kyçjeje të re në pikën më të afërt të përshtatshme të rrjetit ekzistues të shpërndarjes të 

përcaktuar nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes. 

Kyçje e Thellë - nënkupton se Aplikuesi do të mbuloj me shpenzimet e veta kostot e aseteve të nevojshme 

për kyçje në pikën më të afërt të përshtatshme të kyçjes në sistemin ekzistues të shpërndarjes, plus çfarëdo 

kostosh indirekte që shkaktohen nga punë të ndërlidhura me përforcimin, zgjerimin apo ri-konfigurimin e 

rrjetit ekzistues e të cilat shkaktohen si pasojë direkte e operimit të Pikës së Kyçjes.  

Kapaciteti Efektiv – nënkupton kapacitetin total në secilën pikë të rrjetit, i cili është në dispozicion për t’u 

shfrytëzuar nga shfrytëzuesit pa cenuar kufizimet teknike të operimit të rrjetit. Mund të klasifikohet duke 

i’u referuar çfarëdo kriteri teknik përkatës apo standardeve në fuqi, duke përfshirë por mos u kufizuar në, 

kapacitetin aktual të bartjes, kapacitetin e lidhjes së shkurtër, kufijtë të tensionit apo kufijtë e stabilitetit; 

Kyçje e Re e Thjeshtë -  nënkupton një kyçje të re e cila i përmbush kërkesat teknike për kyçje dhe 

përmbush kushtet në vijim: 

Ka kapacitet total deri në 15kW, 

Nuk ka nevojë për zgjerim/përforcim të rrjetit, 

Kërkon instalimin e më pak ose deri në 4 njehsor, 

Kërkon vendosjen e më pak ose deri në 2 shtylla dhe distancë më të vogël se 80 m. 

Kontraktues - nënkupton personin juridik, i regjistruar nga autoritetet përkatëse të Kosovës, si përgjegjëse 

për të kryer punët elektrike. 

Konsumator - nënkupton blerësin me shumicë ose konsumatorin fundor të energjisë elektrike. 

Prodhues (gjenerues) - nënkupton personin fizik ose juridik që prodhon energjinë elektrike. 

Pëlqimi Elektroenergjetik - nënkupton dokumentin zyrtar i lëshuar nga OSSh, e ku përshkruhen kushtet 

teknike dhe administrative për kyçje. 

Zgjidhja Teknike – nënkupton dokumentin e përgatitur nga OSSH, ku përshkruhet zgjidhja optimale 

teknike për kyqjen e shfrytëzuesit në sistemin e shpërndarjes duke respektuar kriteret minimale teknike dhe 

standardet teknike të aplikueshme.   
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Projekti i Aprovuar – nënkupton një projekt i finalizuar elektrik për kyçje i aprovuar nga OSSH-ja, ku janë 

të përshkruar skemat njëpolare të kyçjes, specifikimi i materialit/pajisjeve si dhe origjina e tyre/prodhuesi. 

Pranimi Teknik - nënkupton raportin me shkrim që përmban përmbushjen e detyrimeve të Aplikuesit në 

përputhje me pëlqimin elektroenrgjetik dhe projektin e aprovuar.  

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (në tekstin e mëtejmë: OSSH) - nënkupton personin fizik ose 

juridik, përgjegjës për operimin, mirëmbajtjen dhe, sipas nevojës, zhvillimin e sistemit të shpërndarjes në 

një zonë të caktuar, si dhe ku është e mundur interkonektorët e tij me sistemet tjera, si dhe për sigurimin e 

aftësisë afatgjate të sistemit për të mbuluar kërkesat e arsyeshme për shpërndarjen e energjisë elektrike. 

Zyra e Rregullatorit për Energji (në tekstin e mëtejmë: Rregullatori) - është agjenci e pavarur në 

sektorin e energjisë, e themeluar me ligjin për Rregullatorin e Energjisë. 

Termat tjerë të përdorur në këtë Metodologji, kanë të njëjtin kuptim si në Ligjin për Rregullatorin e 

Energjisë , Ligjin për Energjinë , Ligjin për Energjinë Elektrike , Rregulla për Kushtet e Përgjithshme të 

Furnizimit me Energji Elektrike , Rregulla për të Hyrat e OSSH-së , Parimet për Përcaktimin e Taksave për 

Shfrytëzimin e Distribucionit dhe Taksat e Kyçje, Kodin e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes  dhe Kodin 

e Matjes së OSSH .  

6. KËRKESAT LIGJORE DHE RREGULLATIVE 

1. Dispozitat ligjore të nenit 5, paragrafët 3.1, 3.3, 3.4, 3.6 dhe nenit 7 të Rregullës për Kushtet 

e Përgjithshme të Furnizimit me Energji, e obligojnë OSSH-në që të zhvillojë dhe t’i 

dorëzojë Rregullatorit për rishikim dhe miratim Metodologjinë e Taksave të Kyçjes 

përfshirë Marrëveshjet Standarde të Kyçjes në pajtim me Kodin e Rrjetit të Shpërndarjes, 

kodeve teknike dhe rregullave të tjera të aplikueshme, dhe të publikojë në faqen zyrtare 

elektronike të OSSH-së Metodologjinë e Taksave të Kyçjes të miratuara nga Rregullatori. 

2. Metodologjia e Taksave për Kyçje në rrjetin e shpërndarjes, bazohet në dispozitat e: 

 Ligjit për Energjinë Nr. 05/L-081;   

 Ligjit për Energjinë Elektrike Nr. 05/L-085, neni 28; 

 Ligjit për Rregullatorin e Energjisë Nr. 05/L-084. 

3. Metodologjia e Taksave për Kyçje është përgatitur në harmoni me: 

 Rregullën për kushtet e përgjithshme të furnizimit me energji No. 12/2017; 

 Rregulla për të Hyrat e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes No. 05/2017;  

 Parimet për Përcaktimin e Tarifave për Shfrytëzimin e Sistemit të Shpërndarjes dhe 

Taksave të Kyçjes ; 

 Kodin e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes dhe Kodin e Matjes së OSSH (dhjetor 

2020); 

 Licencën e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes. 
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7. BAZA RREGULLATIVE 

7.1.  Rregulla për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji  

Rregulla për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji përshkruan parimet e përgjithshme të kyçjes 

(aplikimi për kyçje, oferta për kyçje, marrëveshja për kyçje dhe furnizim) dhe të shfrytëzimit të sistemit, 

leximit, matjes, faturimit dhe arkëtimit, si dhe shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë. 

7.2. Rregulla për të Hyrat e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes  

Rregulla e ZRRE-së Nr.05/2017 për të Hyrat Maksimale të Lejuara të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes 

(Rregulla për të Hyrat e OSSH) përcakton procesin me të cilin përcaktohen Taksat e Kyçjes të aplikuara 

nga OSSH. 

7.3. Parimet për Përcaktimin e Taksave për Shfrytëzimin e Sistemit të 

Shpërndarjes  dhe Taksat e Kyçjes 

Në Parimet për Përcaktimin e Taksave për Shfrytëzimin e Sistemit të Shpërndarjes dhe Taksat e Kyçjes 

janë të përshkruara parimet e taksave të kyçjes që duhet të përgatiten në mënyrë që t’i mundësojë 

shfrytëzuesve të sistemit që të bëjnë një vlerësim mbi taksat e aplikueshme të kyçjes. 

7.4. Kodi i OSSH dhe Kodi i Matjes së OSSH 

Kodi OSSH dhe Kodi i Matjes së OSSH përcakton kërkesat inxhinierike dhe teknike të kyçjes, si dhe 

përcakton edhe kufirin ndërmjet operatorëve dhe të shfrytëzuesve të sistemit të shpërndarjes 

7.5. Licenca për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes 

Bazuar në të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara në licencën e OSSH-së, OSSH duhet të lehtësoj kyçjen dhe 

shfrytëzimin e sistemit në mënyrë jo diskriminuese. OSSH është e obliguar të ofroj afatet për kyçje dhe 

përdorim të sistemin në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

8. LLOJET E KYÇJES 

1. Në varësi të kushteve teknike të kyçjes në sistemin e shpërndarjes, ekzistojnë dy lloje 

kryesore të kyçjeve, që përcaktohen në nenin 9 të Rregullës për Kushtet e Përgjithshme të 

Furnizimit me Energji dhe përkufizohen në nenin 2 të  Parimeve  të përcaktimit të tarifave 

të shfrytëzimit të rrjetit të shpërndarjes dhe taksave për kyçje: 

1.1. Kyçje e Cekët - është një kyçje në rrjetin e shpërndarjes për të cilën nuk ka nevojë për 

zgjerim apo përforcim të rrjetit ekzistues: 

1.1.1. Kyçje e Cekët” nënkupton se Aplikuesi do të  mbuloj vetëm ato kosto që 

shkaktohen nga krijimi i një kyçjeje të re në pikën më të afërt të përshtatshme të 

rrjetit ekzistues të shpërndarjes të përcaktuar nga OSSH. 
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1.1.2. Kyçje e Re e Thjeshtë është kyçja e shtëpive, apartamenteve apo dyqaneve të 

vogla që përmbush kushtet teknike të kyqjes.  

Ky lloj i kyçjes do të përjashtohet nga këto kushte/procedura: 

 Bashkëngjitja e projektit të brendshëm elektrik të objektit gjatë fazës së 

aplikimit, mirëpo ata do të paraqesin një projekt të thjeshtë të nënshkruar që 

OSSH-ja do të përgatit paraprakisht dhe ku Aplikuesi mund t’a gjej gjatë 

fazës së aplikimit; 

 Përgatitja e Ofertës për Kyçje nga OSSH-ja; 

 Çdo lloj takse për përforcim, ndërtim, zgjerim apo rikonfigurim të rrjetit 

ekzistues; 

 Çdo aplikim tjetër (për pranim teknik) përveç aplikimit të parë. 

 

1.2. Kyçje e Thellë – është një kyçje në rrjetin e shpërndarjes për të cilën ka nevojë për 

zgjerim dhe/apo përforcim të rrjetit ekzistues, për të përmbushur kërkesën e Aplikuesit. 

1.2.1. Kyçje e Thellë nënkupton se Aplikuesi do të mbuloj kostot e aseteve të nevojshme 

për kyçje në pikën më të afërt të përshtatshme të kyçjes në sistemin ekzistues të 

shpërndarjes, plus çfarëdo kostosh indirekte që shkaktohen nga punë të 

ndërlidhura me përforcimin, zgjerimin apo rikonfigurimin e rrjetit ekzistues e të 

cilat shkaktohen si pasojë direkte e operimit të pikës së kyçjes.  

 

9. APLIKIMI PËR KYÇJE DHE OFERTA E KYÇJES 

1. Çdo person fizik apo juridik, gjenerator/prodhues apo Konsumator Prodhues mund të 

aplikojë për kyçje të re apo modifikim të kyçjes ekzistuese në Sistemin e Shpërndarjes, me 

qëllim të furnizimit me energji elektrike apo gjenerimit të energjisë elektrike. 

2. Procesi i kyçjes për njësitë gjeneruese ose konsumatorëve prodhues është i njëjtë me 

procesin e kyçjes për konsumatorët fundor. 

3. Përdoruesit ekzistues ose të ardhshëm të sistemit të shpërndarjes duhet të marrin ofertën e 

kyçjes për kyçje në sistemin e shpërndarjes nga OSSH kur: 

3.1. ndërtojnë objekte të reja që duhet të lidhen me sistemin e shpërndarjes; 

3.2. rrisin kapacitetin në sistemin e shpërndarjes; 

3.3. kërkojnë një ndryshim ose rindërtim të kyçjes së tyre në sistemin e shpërndarjes; 

3.4. bashkimin e dy ose më shumë pikave të kyçjes në një pikë të vetme të kyçjes për 

qëllime të matjes/faturimit; 

3.5. ndarjen e një pike të kyçjes në dy ose më shumë pika të kyçjes për qëllime të 

matjes/faturimit. 

4. Në rast të ndryshimit të pronësisë së objektit, për të cilin OSSH ka një Marrëveshje për 

Kyçje, atëherë pronarit të ri nuk do t’i kërkohet aplikimi për  një ofertë të re të kyçjes, por 

pronari i ri duhet t'i ofrojë OSSH-së dokumentin e transferimit të pronësisë dhe OSSH do 

të nënshkruaj kontratën e re me pronarin e ri. 

5. Të gjitha aplikacionet për kyçje do të trajtohen në bazë të parimit i pari vjen i pari shërbehet. 
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6. Në rastet e aplikimeve për kyçje të njësive gjeneruese në rrjetin e shpërndarjes, njësitë 

gjeneruese të BRE-ve kanë përparësi ndaj atyre konvencionale. 

7. Aplikimi për kyçje mund të bëhet në zyrat e OSSH, përmes formës elektronike, apo 

platformave tjera të cilat OSSH i posedon në kohën e aplikimit. 

10. FAZAT E PROCESIT TË KËRKËSËS PËR KYÇJES DHE  

SHQYRTIMI I KËRKESËS SË APLIKUESIT PËR KYÇJE NË SISTEMIN E 

SHPËRNDARJES 

10.1. Aplikimi për kyçje (Faza 1) 

1. Në fillim të procesit, Aplikuesi dorëzon kërkesën për kyçje së bashku me informacionin që 

identifikon natyrën, tipin, kapacitetin dhe vendin e objektit të tijë, duke plotësuar 

Formularin e Aplikimit për Kyçje. Informacioni i kërkuar nga OSSH do të ndryshojë në 

varësi të natyrës së kërkesës për kyçje dhe duhet të përfshijë: 

a) dokumentet e identifikimit të Aplikuesit, si dhe në rastet e aplikuesve jo-shtëpiak 

duhet edhe numri unik identifikues i biznesit, për personin juridik ngjashëm me 

atë që është aplikuar për person fizik; 

b) dëshmi për posedim ose marrje me qira të pronës; 

c) lloji i kyçjes së kërkuar, p.sh. Konsumator, Konsumator Prodhues për vet konsum, 

prodhues; 

d) periudha kohore për të cilën kërkohet kyçja; 

e) një plan që tregon zonën në të cilën kërkohet kyçja, projektin elektrik i cili 

identifikon nevojat potenciale të kapaciteteve; (nuk nevojitet për kyçje e reja të 

thjeshta) 

f) numrin e kyçjeve të kërkuara; 

g) kapaciteti që kërkohet për çdo kyçje; (nuk nevojitet për kyçje e reja të thjeshta) 

h) lloji i ngrohjes që do të instalohet (në rastin e objekteve të banimit); 

i) kapaciteti i instaluar i instalimit të ngrohjes elektrike (në rastin e objekteve të 

banimit); 

j) data me të cilën pritet të kryhet kyçja e kërkuar; 

k) çdo informacion i aplikuesit për sa i përket pajisjeve që mund të ndikojnë në 

sistemin e shpërndarjes ose furnizimin kualitativ me energji elektrike. (nuk nevojitet 

për Kyçje të Reja të Thjeshta) 

 

2. Projekti elektrik që sigurohet si pjesë e aplikimit, duhet të përmbajë instalimin e brendshëm 

elektrik i cili është pjesë e planit standard të ndërtimit (pjesa elektrike) dhe i cili identifikon 

nevojat e mundshme të kapaciteteve dhe kontrollohet nga institucioni përkatës/përgjegjës. 

3. Për rastet e Kyçjeve të Reja të Thjeshta, Aplikuesi nuk duhet domosdo të paraqes një 

projekt elektrik, sidoqoftë OSSH-ja do të kryej drejtpërdrejtë një inspektim me qëllim të 

pranimit teknik. 

4. Aplikuesi jo-shtëpiak po ashtu mund të ofrojë një draft propozim të projektit për kyçje duke 

identifikuar lidhjen e propozuar në rrjetin ekzistues, ky propozim duhet të përshkruajë një 
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format të thjeshtë për daljet dhe/ose trafo stacioni për të cilën kërkohet një kyçje dhe 

objektet që do të kyçen. 

5. Një kërkesë për kyçje në raport me objektet /pajisjet fqinje që mund të kyçen në të njëjtin 

nivel të tensionit të sistemit të shpërndarjes mund të dorëzohet bashkërisht nga një grup 

aplikuesish, të përfaqësuar nga një anëtar i autorizuar i grupit. OSSH mundet me nismën e 

saj të synojë të grupojë kërkesat e kyçjes, ku një grupim i tillë mund të kontribuojë në 

zhvillimin efikas të sistemit të shpërndarjes dhe të zvogëlojë kostot e kyçjes dhe/ose taksat 

e përdoruesve të kyçjes, me kusht që aplikuesit të informohen dhe të pranojnë që kërkesat 

për kyçje të grupohen dhe të përfaqësohen siç duhet. Në rastin e kërkesave për kyçje të 

grupuara, OSSH do të kryejë një studim të vetëm, por do të përgatisë oferta të veçanta për 

kyçje për çdo përdorues të ardhshëm. 

10.2. Oferta për kyçje (Faza 2) 

9.2.1 OSSH do t'i përgjigjet një kërkese për kyçje duke përgatitur Ofertën e Kyçjes, e cila do të 

dorëzohet brenda tridhjetë (30) ditëve kalendarike nga data e dorëzimit të kërkesës për 

kyçje. 

9.2.2 Brenda dhjetë (10)  ditëve kalendarike nga kërkesa për kyçje e Aplikuesit, OSSH mund të 

njoftojë Aplikuesin që kërkohen informata shtesë dhe në një rast të tillë afati korrespondues 

për përgatitjen e Ofertës për Kyçjes do të shtyhet për periudhën kohore të dorëzimit të 

informatave të kërkuara shtesë. 

9.2.3 Afati i fundit për dorëzim të ofertës për kyçje mund të zgjatet në rast të ndonjë kyçje 

komplekse që kërkon një studim paraprak teknik për zgjerim të rrjetit, ose për çfarëdo arsye 

tjetër që është në përputhje me dispozitat e Kodit të Rrjetit ose Shpërndarjes apo kodeve 

tjera në fuqi. Në këto raste, Oferta për Kyçje zgjatet edhe për tridhjetë (30) ditë kalendarike, 

dhe për këtë duhet që Aplikuesi të njoftohet me shkrim nga OSSH. 

9.2.4 Gjatë periudhës për përgatitjen  ofertës për kyqje, kapaciteti në sistemin e shpërndarjes do 

të konsiderohet ngarkesë e rezervuar për Aplikuesin. Kjo vlenë edhe kur ka nevojë për një 

studim fizibliteti sipas paragrafit 9.2.8 të këtij neni.  

9.2.5 Oferta për Kyçje e OSSH do të përmbajë: 

 Kushtet Teknike sipas të cilave do të ofrohet dhe/apo kryhet kyçja, materialet, 

pajisjet dhe punët e përfshira, e të gjitha këto konform standardeve relevante të 

përcaktuara në kodet teknike. Në Ofertën për Kyçje duhet të jenë të përfshira edhe 

kushtet teknike dhe se pika e kyçjes do t’i jepet Aplikuesit nga pika më e afërt e 

përshtatshme e rrjetit të OSSH. Në rastet kur aplikuesi mund të merr leje (autorizim 

noterial) nga pronarët e aseteve private dhe ka mundësi kyçje në atë pikë atëherë 

kyçja mund t’i ipet nga ato asete. Me rastin e marrjes së lejes nga pronari i asetit 

privat nënkuptohet se palët (aplikuesi dhe pronari i asetit) kanë arritur marrëveshje 

për kompensim të ndërsjellët si dhe pronari i asetit është në dijeni të plotë se pjesa e 

asetit të përbashkët do të duhet të transferohet në pronësi të OSSH-së. Kompensimi 

i pjesës se transferuar behet sipas kësaj metodologjie.  OSSH do të ketë drejtën e 

plotë të aseteve të transferuara duke përfshirë edhe kyqjen e konsumatorëve 

potencial në të ardhmen. 
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 Koston dhe afatin për kryerjen e studimin e fizibilitetit nëse është i nevojshëm sipas 

paragrafit 9.2.8 të këtij neni  

 mundësinë që punët duke përfshirë edhe materialin për ndërtimin e rrjetit të ri mund 

të kryhen nga OSSH, apo Aplikuesi mund të zgjedh një kontraktor të licencuar për 

ekzekutimin e punëve për ndërtim të rrjetit të ri. 

 Punët e nevojshme për të kyçur një shfrytëzues në rrjetin e shpërndarjes, si dhe 

kërkesën për marrjen e pëlqimit të nevojshëm për këtë qëllim; të emërtuar si “kyçje 

e cekët”; 

 Punët e nevojshme për të kyçur një shfrytëzues në rrjetin e shpërndarjes si dhe 

kërkesën për marrjen e pëlqimit të nevojshëm për këtë qëllim, në rastin kur kërkohet 

zgjerim ose përforcim në rrjetin e shpërndarjes, për të rregulluar kërkesën e supozuar 

ose kriteret për kapacitet të aplikuesit; të definuar si “kyçje e thellë”;  

 Lejet përkatëse apo autorizimet për të drejtën e shfrytëzimit të pronave të 

institucioneve shtetërore/publike apo pronave private, për të ndërtuar rrjet të ri 

elektrik në këto prona publike apo private. Këto leje/autorizime do të jenë të 

obligueshme që të merren nga aplikuesi. 

 Taksën standarde të kyçjes të përcaktuar për aplikuesit që furnizohen nga një nivel i 

caktuar tensioni dhe që bien brenda kufijve të ngarkesës dhe distancës maksimale të 

caktuar nga rrjeti ekzistues i shpërndarjes;  

 Instalimin e grupeve matëse, respektivisht njehsorëve të përshtatshëm të kërkuar që 

mundësojnë matjen e energjisë elektrike nga operatori i sistemit, në pikat hyrëse dhe 

dalëse;  

 Instalimin e ndërprerësve, pajisjeve për mbrojtje dhe monitorim ose pajisjeve tjera 

sipas kërkesës;  

 Instalimin, aty ku kërkohet të njehsorëve interval me telemetri ose pajisjeve për 

procesim të të dhënave me qëllim që t’iu mundësoj aplikuesve të cilët janë të detyruar 

që t’i kenë këto pajisje.  

  Taksat për kapacitet që do të zbatohen nga OSSH në rastin e përforcimit apo zgjerimit   

të rrjetit.  

 Taksat që do të zbatohen nga OSSH për kryerjen e punimeve, do të jenë në varësi të 

faktit nëse punimet do të kryhen nga OSSH ose kontraktuesi i licencuar i emëruar 

nga aplikuesi.  

 Specifikimi i materialit, sasia, të cilat do të shfrytëzohen për implementimin e 

kërkesës për kyçjen elektrike.(kjo liste do të mund të ndryshohet varësisht prej lejeve 

të cilat do të sigurohen përmes aplikuesit nga pronaret e pronave publike apo private)  

 Pika e përgjegjësisë mes OSSH dhe aplikuesit/konsumatorit të ardhshëm.  

 Në rastet e transferimit të aseteve, kushtet e transferimit të aseteve mes OSSH dhe 

aplikuesit duhet të jenë të specifikuara. Transferimi do të kryhet pa asnjë kompensim 

nga OSSH. 
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 Periudha maksimale për kompletimin e punëve nga OSSH apo aplikuesi përmes një 

kontraktori të licencuar. 

 Kapacitetin e kyçjes; 

9.2.6 OSSH mund të refuzoj të kyçë një Aplikues përkohësisht, vetëm nëse ajo kyçje nuk është 

në përputhje me dispozitat e Ligjit për Energjinë Elektrike, Rregullës për Kushtet e 

Përgjithshme, Kodit të Rrjetit dhe Shpërndarjes ose kodeve tjera në fuqi.  

9.2.7 Në rast të refuzimit të kyçjes, OSSH lëshon dhe dërgon tek Aplikuesi një njoftim në formë 

të shkruar dhe paraqet arsyen e refuzimit të përkohshëm brenda periudhës që nuk tejkalon 

tridhjetë (30) ditë kalendarike prej datës së dërgimit të aplikacionit. 

9.2.8 Nëse gjatë konsultimeve ndërmjet OSSH dhe Aplikuesit për kyçje aplikacioni konsiderohet 

të jetë kompleks, atëherë OSSH mund të kërkojë të kryhet një studim fizibiliteti për të 

shqyrtuar një numër opsionesh për kyçjen dhe për të siguruar vlerësimet e kostove për çdo 

opsion sipas nevojës. Nëse është marrë në konsideratë më shumë se një mundësi e kyçjes 

për Aplikuesin, OSSH-ja në këtë fazë do të pajtohet me Aplikuesin se cila prej tyre duhet 

të zhvillohet deri në pikën kur Oferta e Kyçjes mund t'i bëhet Aplikuesit. Koha e kërkuar 

për Aplikuesin për të zgjedhur dhe pajtuar me OSSH-në në lidhje me një opsion kyçjeje do 

të zgjasë afatet për dorëzimin e ofertës së kyçjes në përputhje me rrethanat. Studimi i 

fizibilitetit mund të kryhet nga OSSH ose nga një kontraktues i licencuar me pëlqim të 

OSSH, dhe të gjitha shpenzimet do të paguhen nga Aplikuesi. OSSH-ja duhet të ndihmoj 

çdo studim të tillë, përmes dhënies së informatave të nevojshme. 

9.2.9 Në rast se Aplikuesi zgjedh kontraktuesin e licencuar për kryerjen e studimit, OSSH duhet 

të ofrojë një miratim të studimit për projektin e kyçjes. 

10.3. Pranimi i ofertës për kyçje të OSSH (Faza 3) 

1. Nëse Aplikuesi dëshiron të pranoj ofertën e OSSH-së për tu kyçur në Sistemin e 

Shpërndarjes, ai duhet ta pranoj atë ofertë në pajtim me të gjitha kushtet e saj, përfshirë:  

kushtet e zgjidhjes teknike, mundësinë që OSSH të bëjë implementimin e rrjetit të ri si 

edhe mundësinë e transferimit të aseteve të Aplikuesit të OSSH. Në rastet e refuzimit nga 

pala për transferin e aseteve tek OSSH, atëherë pika matëse do të vendoset në pikën e 

kyçjes së OSSH. 

 

2. Pas pranimit të Ofertës për Kyçje, Aplikuesi nënshkruan marrëveshjen e ndërtimit dhe bënë 

pagesën sipas Ofertës për Kyçje të OSSH, brenda afatit prej tridhjetë ditësh (30) nga 

dorëzimi i Ofertës së Kyçjes. Marrëveshja e ndërtimit e nënshkruar nga të dyja palët do të 

krijojë një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme midis Aplikuesit dhe OSSH-së. 

3. Marrëveshja për ndërtim do të përcaktojë afatet dhe çmimin mbi të cilin OSSH do ta bëjë 

kyçjen e Aplikuesit në rrjetin elektrik.  

4. Në rast se Aplikuesi zgjedh që punimet do të ndërmerren nga një kontraktues i licencuar, 

atëherë Aplikuesi në bashkëpunim me kompaninë e licencuar është përgjegjës për 

furnizimin, ndërtimin dhe instalimin e aseteve të reja dhe aty ku është e nevojshme edhe të 

aseteve të përforcimit. OSSH mban të drejtën e mbikëqyrjes së punimeve ndërtimore dhe 

të instalimit të aseteve elektrike. Aplikuesi gjithashtu merr përgjegjësinë për sigurimin e të 
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gjitha lejeve të nevojshme sipas ligjeve të Kosovës. Gjithashtu, Aplikuesi duhet t’ia siguroj 

OSSH emrin e kompanisë së licencuar dhe duhet të siguroj edhe emrat përgjegjës që do të 

punojnë për ndërtimin dhe instalimin e aseteve të reja, në mënyrë që OSSH t’i siguroj leje 

hyrjet për të kryer punimet. 

5. Gjatë asaj periudhe tridhjetë (30) ditore, kapaciteti në sistemin e shpërndarjes që do të 

përdoret do të jetë në dispozicion të Aplikuesit nëse oferta për kyçje e OSSH-së pranohet 

nga Aplikuesi.  

6. Nëse Aplikuesi nuk është i kënaqur me kushtet e ofruara nga OSSH ose me trajtimin e 

kërkesës për kyçje të OSSH-së, Aplikuesi mund të iniciojë një ankesë pranë OSSH sipas 

Rregullës për Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e Energjisë. Nëse 

Aplikuesi ende nuk është i kënaqur me veprimet e OSSH-së ka të drejtë të inicojë ankesë 

pranë Rregullatorit. 

7. Draft Marrёveshja për Kyçje do t’i bashkëngjitet Ofertës për Kyçje.  

10.4. Kryerja e punimeve të kyçjes (Faza 4) 

1. Në rastet kur Aplikuesi zgjedh OSSH për  kryerjen e punimeve atëherë OSSH kryen 

punimet ndërtimore, bazuar në kushtet e përcaktuara në ofertën së pranuar për kyçje, për 

të realizuar kyçjen. 

2. Në rastet kur Aplikuesi zgjedh një kontraktues tjetër të licencuar për ndërtimin e rrjetit 

elektrik për kyçje, atëherë OSSH duhet t’i ofrojë aplikuesit Pëlqimin Elektronenergjetik 

për kyçjen në rrjetin elektrik. Në fazën e parë, para fillimit të implementimit të projektit në 

terren, kontraktori i aplikuesit duhet të merr aprovim nga OSSH-ja për materialin/paisjet e 

përdorura, për aprovimin e projektit elektrik të kyçjes, dhe të siguroj të gjitha lejet 

përkatëse nga institucionet relevante dhe pronaret privat. Paisjet dhe materiali duhet të 

përmbushin të gjitha kërkesat dhe të jenë në përputhje me standardet relevante sipas kodeve 

tenike në fuqi si dhe të jenë në përputhshmëri me pajisjet/materialin ekzistues në rrjetin e 

shpërndarjes se OSSH. OSSH mban të drejtën të bëjë mbikëqyrjen e punëve ndërtimore 

dhe punëve instaluese elektrike dhe mekanike. Kur punimet janë të gatshme për kyçje në 

sistemin e shpërndarjes, atëherë Aplikuesi duhet të parashtrojë kërkesë në OSSH për të 

bërë verifikimin e punëve të kryera, si dhe për testim/kyçje, duke bashkangjitur 

dokumentacionin e plotë në lidhje me kyçjen. 

3. Në varësi të kushteve të mëparshme që do të përmbushen, OSSH do të testojë pajisjet e 

reja të rrjetit, dhe do të bëjë kyçjen në sistemin e shpërndarjes, duke ia montuar edhe pajisjet 

matëse. 

10.5. Pranimi teknik (komisionimi) (Faza 5) 

Pas përfundimit të ndërtimit apo zgjerimit të rrjetit, Aplikuesi do të parashtrojë kërkesë në OSSH 

për të bërë pranimi teknik. Brenda 10 ditëve pune, OSSH-ja organizon inspektimin  në terren, dhe 

bazuar në rezultatet e gjetura në teren përgatitet një raport teknik, ose në rast të mos përmbushjes 

se kritereve për pranim teknik i lëshon një informate e cila përmban rekomandime eventuale për 

korrigjimet dhe ndryshimet në përputhje me marrëveshjen për kyçje. Nëse nuk ka nevojë për 
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korrigjime, OSSH duhet menjëherë të evidentoj aprovimin për kyçje nga OSSH-ja, dhe se një kopje 

e pranimit teknik i dorëzohet edhe Aplikuesit. 

10.6. Nënshkrimi i marrëveshjes për kyçje (Faza 6) 

1. Pasi të jenë përfunduar punët për ndërtimin e rrjetit dhe të jenë pranuar teknikisht nga ana e OSSH-

së, atëherë mund të nënshkruhet marrëveshja për kyçje. 

 

2. Marrëveshja për kyçje përmbyllet në ditën e dërgimit të saj të nënshkruar të operatori i sistemit. 

 

3. Numrat e matësit të aplikuesit do të shënohen menjëherë pas një raporti pozitiv të pranimit teknik 

dhe nënshkrimit të marrëveshjes për kyçje, në mënyrë që Aplikuesi të mund të bëjë marrëveshje 

me një furnizues.  

 

10.7. Kyçja/Energjizimi (Faza 7) 

1. Pas nënshkrimit të marrëveshjes së kyçjes, OSSH do të realizojë kyçjen e aseteve të 

ndërtuara (por jo edhe aktivizimin) siç specifikohet në këtë marrëveshje,  brenda pesë  (5) 

ditëve të punës nga komisionimi,  

2. Kyçja (energjizimi) e aplikuesit do të aktivizohet (lëshohet) vetëm me udhëzim të shkruar 

nga Furnizuesi dhe të dërguar të OSSH, me të cilën konfirmon se është nënshkruar Kontrata 

për Furnizim me Energji Elektrike dhe janë plotësuar të gjithë kriteret për furnizim.  

3. OSSH është përgjegjëse për të vulosur njehsorët elektrik dhe pjesët e tjera relevante 

elektrike të grupit matës, të lexoj njehsorët, të marrë vlerën e parë të indeksit, të bëjë një 

raport zyrtar për kyçjen në rrjet, dhe të lejojë aplikuesin të kyçet në rrjetin e shpërndarjes, 

si dhe procesverbalet/raportet e regjistrimit të njehsorëve elektrik do t’i lihen palëve të 

njehsori elektrik. 

4. Kyçja e përdoruesit e krijuar me anë të procedurës së lartpërmendur do të mbetet e 

vlefshme në rast të ndonjë ndryshimi të statusit të furnizuesit nëse marrëveshja për kyçje 

nuk është ndërprerë. 

11. PARIMET DHE STRUKTURA E TAKSAVE PËR KYÇJE 

11.1. Parimet e taksave për kyçje 

11.1.1 Taksat e kyçjes do të iu ngarkohen të gjithë Aplikuesve, pa përjashtim. 

11.1.2 Taksa e Kyçjes do të jetë e strukturuar në një mënyrë që të lejojë OSSH të mbulojë të gjitha 

shpenzimet që lidhen me punët e kryera nga OSSH për zbatimin e një kyçjeje të re ose 

modifikimet ekzistuese. 

11.1.3 Kur ekziston kapacitet i mjaftueshëm në rrjetin e shpërndarjes, pavarësisht nivelit të tensionit, 

dhe kur Aplikuesi zgjedh OSSH për të kryer punimet për ndërtimin e rrjetit, atëherë Aplikuesi 

paguan taksën për shërbim të kyçjes, dhe taksën për punë ndërtimore.  



 

15 

 

11.1.4 Kur ekziston kapacitet i mjaftueshëm në rrjetin e shpërndarjes, pavarësisht nivelit të tensionit, 

dhe kur Aplikuesi nuk zgjedh OSSH por zgjedh një kompani tjetër të licencuar për të kryer 

punimet për ndërtimin e rrjetit, atëherë Aplikuesi paguan vetëm taksën për shërbim të kyçjes. 

11.1.5 Kur kërkesa për kyçja të re e tejkalon kapacitetin e disponueshëm të rrjetit (përveç dispozitës 

të paraparë në nën-paragrafin 1.7 të këtij neni), atëherë Aplikuesi duhet të ngarkohet për 

kapacitetin e tij të nevojshëm për kyçje, përderisa OSSH bënë rritjen e kapacitetit të rrjetit, si 

dhe nëse aplikuesi zgjedh OSSH për të kryer punimet për ndërtimin e rrjetit, atëherë Aplikuesi 

paguan taksën për shërbim të kyçjes, taksën për kapacitet (vetëm për pjesën e përforcuar) dhe 

taksën për punë të ndërtimit të rrjetit elektrik. 

11.1.6 Kur kërkesa për kyçja të re e tejkalon kapacitetin e disponueshëm të rrjetit (përveç dispozitës 

të paraparë në paragrafin 1.7 të këtij neni), atëherë Aplikuesi duhet të ngarkohet për kapacitetin 

e tij të nevojshëm për kyçje, përderisa OSSH bënë rritjen e kapacitetit të rrjetit, si dhe nese  kur 

Aplikuesi nuk zgjedh OSSH por zgjedh kompaninë e licencuar për të kryer punimet për 

ndërtimin e rrjetit, atëherë Aplikuesi paguan taksën për shërbim të kyçjes, dhe taksën për 

kapacitet (vetëm për pjesën e tij). 

11.1.7 Kur kërkesa për kyçja të re e tejkalon kapacitetin e disponueshëm të rrjetit, atëherë Aplikuesi 

shtëpiak individual nuk duhet të ngarkohet për kapacitetin e tij të nevojshëm për kyçje deri në 

5 kW. Me qëllim të mos rrezikimit të sigurisë së rrjetit, OSSH do të bëjë rritjen e kapacitetit të 

rrjetit dhe kostot që ndërlidhen me të do të mbulohen përmes tarifave për shfrytëzimin e rrjetit. 

Nëse aplikuesi zgjedh OSSH për të kryer punimet për ndërtimin e rrjetit, atëherë Aplikuesi 

paguan taksën për shërbim të kyçjes, taksën për kapacitet (vetëm për pjesën mbi 5 kW) dhe 

taksën për punë të ndërtimit të rrjetit elektrik. 

11.1.8 Materialet dhe puna e nevojshme për përmbushjen e obligimeve të OSSH për ndërtim, zgjerim, 

përforcim apo rikonfigurim të rrjetit ekzistues të shpërndarjes me kërkesë të Aplikuesit do të 

trajtohen si veprimtari komerciale dhe kontraktohen sipas parimeve komerciale, konform Ligjit 

për Marrëdhëniet e Detyrimeve. 

11.1.9 OSSH-ja nuk është e detyruar të ndjeke procedurat e  Ligjit të Prokurimit Publik, në rastet e 

parapara në nenin 10.1.8 të kësaj Metodologjie. 

11.2. Struktura e taksave për kyçje 

11.2.1. Taksa e kyçjes përbëhet nga: taksa standarte (fikse) për shërbim të kyçjes, taksa për 

kapacitet dhe taksa e punës për ndërtim të rrjetit elektrik: 

 

Taksa e kyçjes = Taksa standarde për shërbim të kyçjes + taksa për kapacitet + taksa 

indikative për punë për ndërtimin e rrjetit 

 

11.2.2. Kostot të cilat përbëjnë taksën e kyçjes janë: 

 Shqyrtimin e kërkesës për kyçje; 

 Përgatitja e ofertës për kyçje si dhe zgjidhjes teknike; 

 Projekti i kyçjes; 

 Implementimi i kyçjes, i cili përfshin: 

o Kostot e kyçjes së aseteve; 
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o Shpenzimet dhe puna e nevojshme për instalimin, testimin dhe komisionimin e 

aseteve të kyçjes; 

11.2.3. Tabela e taksave është e paraqitur në shtojcën 1 të kësaj metodologjie. 

12. KYÇJET, ZGJERIMET DHE PËRFORCIMET NË SISTEMIN E 

SHPËRNDARJES 

12.1. Skema minimale 

1. Kostot që do të mbulohen përmes taksës së kyçjes do të përcaktohen bazuar në skemën 

minimale, pra skemën me kostot kapitale totale më të ulëta siç llogariten nga OSSH, e 

dizajnuar për të ofruar kapacitetin e nevojshëm për kyçje të objektit të Aplikuesit, në pajtim 

me kërkesat e tij dhe në përputhje me kërkesat që dalin nga Kodi i Shpërndarjes, dhe në 

pajtim me standardet relevante. 

2. Puna që duhet të bëhet dhe taksa për kyçje e pagueshme do të varet nga kërkesat e 

Aplikuesit, nga disponueshmëria e rrjetit në pikën e kyçjes, kapaciteti rezervë (nëse ka) në 

pikën e kyçjes dhe në karakterisikat e tjera që ndërlidhen me kyçjen, duke përfshirë 

Kapacitetin Efektiv dhe nivelin e tensionit, si dhe numrin e fazave të pjesës përkatëse të 

sistemit të shpërndarjes në lidhje me kërkesat e aplikuesit.  

3. Taksa për Kyçje do të reflektojë (në pajtim me parimet e vendosura në këtë pjesë) kostot e 

punës që duhet të bëhet nga OSSH si dhe për linjat e elektrike dhe pajisjet elektrike që 

duhet të sigurohen dhe të instalohen nga OSSH, duke përfshirë edhe pajisjet matëse 

telemetrike apo pajisjet tjera për përpunim të të dhënave, nëse kjo duhet të sigurohet dhe 

të instalohet nga OSSH, si pjesë e Punëve për Kyçje për zbatimin e skemës minimale. 

12.2. Skema e zgjeruar 

1. Në rastet kur sipas kërkesës së Aplikueist kyçja e dizajnuar apo edhe pajisjet elektrike apo 

edhe linjat elektrike që duhet të instalohen krijojnë zgjerim në kuptim të hapësirës më të 

madhe apo të kapacitetit krahasuar me skemën minimale, atëherë Taksat për Kyçje të cilat 

do të aplikohen do të përmbajnë në vete koston e skemës minimale dhe çfarëdo kosto tjetër 

që e tejkalojnë skemën minimale.  

2. Në rastet kur skema e zgjeruar zbatohet nga OSSH, ndonëse nuk kërkohet nga Aplikuesi, 

atëherë Taksat për Kyçje që do të aplikohen do të jenë më të ulëta sesa Taksa për Kyçje e 

cila lidhet me skemën e zgjeruar, në të cilën nuk përfshihen kostot e cilido prej aseteve 

shtesë të cilat nuk janë të domosdoshme për sigurimin e kyçjes së Aplikuesit.  

3. Një listë jo e plotë, ilustrative e cila mund të përfshihet në skemat e zgjeruara, është 

paraqitur më poshtë:  

A. vendet e transformatorëve/nënstacioneve që OSSH nuk i ka në lokacione të 

përshtatshme me çmime apo qira nominale, duke marrë parasysh edhe qasjen me 

kabllo si dhe qasjen nga ana e personelit;  

B. ngarkesat me karakteristika jonormale të cila ndikojnë në sigurinë ekzistuese dhe 

në standardin e shërbimit të sistemit, p.sh. harku i salduar dhe motorët e mëdhenj; 

dhe, 
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C. aranzhmanet më të larta sesa normale të sigurisë së furnizimit në rastet kur 

konsumatori kërkon rritje të sigurisë së furnizimit.  

 

4. Kostot e mirëmbajtjes për skemat e zgjeruara do të ngarkohen përmes tarifave të 

shfrytëzimit të sistemit të shpërndarjes (SHSSH). 

12.3. Përforcimi i Sistemit të Shpërndarjes 

1. Përforcimi i rrjetit, përkatësisht rritja e kapacitetit të transformatorëve në nënstacionet 

10(20)kV/0.4kV, linjat 35kV, 10(20)kV dhe 0.4kV si zgjidhje teknike për Kyçje të Thella, 

do të aplikohet vetëm në rastet kur OSSH-ja nuk ka ndonjë zgjidhje tjetër teknike 

përkatësisht një zgjidhje për zgjerim të rrjetit. Përjashtim nga ky paragraf janë rastet të cilat 

OSSH-ja i ka të planifikuara në plan zhvillimor dhe cilëson se mund të bëj investime në 

rrjetin e tij dhe apo nëse një investim i tillë është i nevojshëm për rikonfigurim të rrjetit. 

2. Për rastet e kyçjeve të thella, do të aplikohen taksat për përforcimin e Rrjetit të 

Shpërndarjes, e ku përfshihen taksa standarde e kyçjes, kostot e aseteve të nevojshme për 

kyçje në pikën më të afërt të përshtatshme të kyçjes në sistemin ekzistues të shpërndarjes, 

plus çfarëdo kostosh indirekte që shkaktohen nga punë të ndërlidhura me përforcimin. 

3. Përforcimet nuk do të aplikohen nga OSSH-ja nëse përforcimet janë të nevojshme për: 

3.3.1 Nënstacionet 35/10(20)kV 

3.3.2 Linjat 35kV dhe 10(20)kV më shumë se 500m 

 

4. Aplikuesit nuk do të ngarkohen me taksa për përforcimin e rrjetit të shpërndarjes në rast të 

Kyçjeve të Cekëta, në rast se: 

 kërkesa për ngarkesë të re ose ngarkesa e rritur nuk e tejkalon Kapacitetin ekzistues 

Efektiv në pikat përkatëse në rrjet. 

 përforcimi i nevojshëm është i përfshirë në Panin e Zhvillimor të Rrjetit të OSSH i 

aprovuar nga Rregullatori. 

5. Mënyra  e shpërndarjes së kostos në këtë pjesë ka të bëjë me kostot që ndërlidhen vetëm 

me përforcimin e atyre aseteve të sistemit të shpërndarjes të cilat shfrytëzohen bashkërisht, 

pra ato asete në pjesën e sipërme të Pikës së Kyçjes.    

6. Në rast se Aplikuesi kërkon të kyçet në nivel të tensionit, e të cilin OSSH e konsideron të 

panevojshme, atëherë kostoja e përforcimit të rrjetit të shpërndarjes do të mbulohet 

tërësisht nga aplikuesi.  

7. Pjesa e kostos se investimit  për përforcim të sistemit të shpërndarjes qe i përket OSSH 

(diferenca e kostos se investimit ndaj kostos se mbuluar nga aplikuesi) do sigurohet përmes 

tarifave të shfrytëzimit të sistemit të shpërndarjes. 

8. Alokimi i kostove që kanë të bëjnë me Taksat për përforcim të rrjetit të Shpërndarjes do të 

bëhen duke aplikuar Koston Referente për njësi te fuqisë se angazhuar ne kW, sikurse është 

paraqitur në Shtojcën 1, Tabela 2. Aplikuesi do te paguaj vetëm për pjesën e fuqisë 

maksimale te kërkuar nga vet ai.  
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 Në rastet kur përforcimi kërkohet për të mundësuar kyçjen e ngarkesave me 

karakteristika jonormale, atëherë Kosto Referente nuk do të aplikohet dhe kostot do të 

mbulohen në tërësi nga aplikuesi.  

9. Në përgjithësi, Taksat për Kyçje, nuk do të marrin parasysh përforcimin e bërë në më 

shumë se një nivel tensioni mbi tensionin në Pikën e Kyçjes përveç Prodhuesve me 

kapacitet të instaluar (dizajnuar) që tejkalon 5 MVA. 

13. RASTET SPECIALE 

13.1. Kyçjet e Përkohshme 

1 OSSH mund të sigurojë një lidhje të përkohshme për të furnizuar me energji elektrike 

kompanitë për ndërtim që po ndërtojnë një shtëpi të re, objekte kolektive banesore apo 

objekte të biznesit. Kërkesa për kyçje të përkohshme mund të bëhet nëpërmjet kompanisë 

për ndërtim. Një lidhje e përkohshme do të regjistrohet si konsumator komercial për një 

afat maksimal prej 180 ditësh, çfarëdo zgjatje do të rikonfimohet përmes aplikimit dhe 

ndjekjes se procedurës për kyçje të përkohshme. 

2 Të gjitha instalimet e bëra nga ana e aplikuesit deri në pikën e kyçjes, janë përgjegjësi e 

kompanisë për ndërtim. Palët e treta nuk mund të përfitojnë nga lidhja e përkohshme. Nëse 

transformatori dhe linja e furnizimit nuk janë instaluar në mënyrë të përhershme, pasi të 

jetë përfunduar aktiviteti për kyçje të përkohshme, instalimi do të çmontohet  nga kompania 

për ndërtim. 

3 Pas përfundimit të kyçjes së përkohshme, Aplikuesi rezident duhet të aplikoj për kyçje të 

përhershme në pajtim me dispozitat ligjore të kësaj Metodologjie. 

4 Organizimet apo ngjarjet  publike  njëditore (apo maksimumi 1 muaj)  nuk do të trajtohen 

nga OSSH-ja, si një lidhje e përkohshme në rrjet;  ato mund të jenë të lidhura në njehsorët 

që i përkasin komunës në vende të caktuara (sheshe, zonë për këmbësorë). Për këto kërkesa 

për kyçje, Komuna mund t’iu lejojë që ata të lidhen në rrjetin e ndriçimit publik kudo, 

bazuar në fuqinë e tyre të kontraktuar. 

13.2. Kërkesa për kyçje për pikën e njëjtë të kyçjes 

1. Aplikimet për Kyçje interaktive/përbashkët shfaqen kur OSSH pranon dy apo më shumë 

aplikacione për kyçje të cilat individualisht do të mund të shfrytëzonin të njëjtën pjesë të 

rrjetit të shpërndarjes, por kur kapacitetet rezervë janë të pamjaftueshme apo ka kufizime 

tjera në rrjet në Sistemin e Shpërndarjes të cilat pengojnë kyçjen e të dyve në rrjet. 

2. Në këto raste zakonisht OSSH aplikon procesin e Aplikimit për Kyçje 

interaktive/përbashkët në mënyrë që aplikacionet të prioritizohen në mënyrë të drejtë. Data 

e aplikimit do të përdoret si bazë për renditjen e Ofertave për Kyçje në mënyrë që Oferta e 

parë për Kyçje të bëhet  për Aplikuesin e parë i cili e  ka dorëzuar kërkesën për kyçje në 

proces , dhe kështu me radhë.  
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3. Aplikuesit të ardhshëm duhet t’i afrohet mundësia e kyçjes në rrjetin e OSSH ku ka 

kapacitet të mjaftueshëm, ose duhet të t’i tregohet kur do të mund të rriten kapacitet e rrjetit 

në lokacionin e kërkuar në aplikacionin e parë. 

13.3. Taksat për Rrjetin e Shpërndarjes dhe Rrjetin e Transmetimit    

1. Disa kërkesa për kyçje apo ndryshime në kyçje mund të kërkojnë koordinim me Operatorin 

e Rrjetit të Transmetimit. Kërkesat e tilla janë tipike për nevojat e mëdha të energjisë 

elektrike apo projektet e gjenerimit. Në rrethana të caktuara, siç përcaktohet në Kodin e 

Rrjetit dhe Metodologjinë e Taksave për Kyçje në Transmetim, ata mund të aplikojnë taksa 

për të vlerësuar ndikimin potencial që mund të ketë një kërkesë apo një efekt të kombinuar 

të një numri kërkesash, në rrjetin e transmetimit.  

2. Në vijim të vlerësimit të tillë, Operatori i Rrjetit të Transmetimit duhet të ndërmarrë punët 

e caktuara si kusht për lejimin e kyçjes së Aplikuesit. Në rast të aplikimit të taksave të 

Transmetimit për aktivitetet e vlerësimit dhe/ose punët pasuese, OSSH-ja do të pasqyrojë 

shpenzimet e tilla në taksat e palës kërkuese adekuate në pajtueshmëri me Metodologjinë. 

13.4. Kyçja e qendrave tregtare 

Në rast se ekziston një pikë matëse, prapa së cilës mund të jenë një grup përdoruesish të fundit, si 

në rastin e një qendre tregtare apo objekti afarist, zhvilluesi ose pronari i objektit do të ishte palë e 

marrëveshjes së kyçjes me OSSH, dhe do të duhej të bënte marrëveshje tregtare me përdoruesit 

përfundimtarë, gjë që nuk do të shqetësonte OSSH, për sa kohë që respektohen dispozitat e kodit 

të rrjetit. Në këto raste pika matëse do të jetë pika matëse do të vendoset në pikën fillestare prej nga 

furnizohet ai objekt e të cilën OSSH përmes Pëlqimit Elektroenergjetik i ka dhënë zgjidhjen 

teknike.  

14. MËNYRA E PAGESËS 

1. Pagesa e Taksës për Kyçje duhet t’i bëhet Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes e plotë dhe në 

parapagim.  

2. Në rastet kur punët e mëdha duhet të kryhen përgjatë një periudhe më të gjatë kohore, atëherë 

OSSH mund të pajtohet që pagesa të bëhen me këste; ku secili këst do të paguhet para se të fillojë 

faza e ardhshme e punëve.  

3. Taksa për kapacitet pas pagesës nga ana e Aplikuesit, në rast të heqjes dorë nga projekti, vlera e 

paguar si taks për kapacitet nuk mund të rimbursohet mbrapa tek Aplikuesi.  

15. TË DREJTAT E KYÇJES SË RE 

1. Të drejtat e shfrytëzimit, servitutit dhe të drejtat e pronësisë janë të përcaktuara në Ligjin për 

Energjinë, dhe se si të tilla duhet të aplikohen në tërësi. 

2. Konsumatorët që kanë në pronësi të tyre pika kyçjeje, përfshirë aparaturat matëse, mund t’i 

transferojnë asetet e tyre tek operatorët e sistemit pa asnjë kompensim pas sjelljes së tyre në 
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gjendje të rregullt siç kërkohet në kodet teknike të nxjerra nga operatorët e sistemit dhe miratuar 

nga Rregullatori.  

3. Për mirëmbajtjen e kyçjeve që janë në pronësi të konsumatorëve, OSSH do të ngarkojnë 

konsumatorët në mënyrë të vazhdueshme sipas çmimores së miratuar nga Rregullatori, dhe me 

tarifa të cilat do të mund të rregullohen në mënyrë të përshtatshme. Mirëmbajtja e kyçjes 

përfshinë mirëmbajtjen e kabllove/përçuesve të lidhur në rrjetin e operatorit, aparaturat matëse 

dhe siguresat hyrëse (nëse aplikohen) të kutive matëse. Kjo do të mund të kryhet vetëm nga 

operatorët e sistemit. 

4. Mirëmbajtja e elementeve të Kyçjes së Thellë do të jetë përgjegjësi e operatorëve të sistemit të 

Transmetimit ose Shpërndarjes. 

5. Stabilimentet energjetike përfshirë, linjat, shtyllat, trafot, etj nuk mund të jenë në posedim privat 

përpos nëse, linja shtylla dhe stabilimenti përdoret vetëm nga një konsumator tani dhe në të 

ardhmen, aty ku duhet të kyçet me shumë se një konsumator aseti dhe pjesët e tij duhet të 

transferohen pa asnjë kompensim të operatori i shpërndarjes OSSH. Konsumatori i dytë dhe të 

tjerët me radhë duhet t’ju nënshtrohen taksave të rregullta për kyçje. 

6. Rastet, detyrimet dhe të drejtat e parapara në Nenin 14, paragrafi 14.2 dhe 14.5 i kësaj 

Metodologjie, përjashtohen dhe nuk trajtohen bazuar  në nenet 10.2 dhe 11.3 të Rregullës për 

Të Hyrat e OSSH-së. 

16. KOMPENSIMI I APLIKUESIT TË PARË NGA APLIKUES TË 

RINJË 

1. Kompensimi nuk do të behet për asetet të cilat janë të ndërtuara para hyrjes në fuqi të kësaj 

metodologjije, pra me rastin e transferit të këtyre aseteve nuk do të kemi kompensim në të ardhmen. 

2. Kompensimi nuk do të behet për asetet të cilat janë të ndërtuara me qëllim të furnizimit të objekteve 

kolektive.  

3. Në rastet kur asetet e një kyçje të paguara nga aplikuesi i mëhershëm (i parë) përdoren për kyçje të 

aplikuesit të ri, atëherë OSSH do ta ngarkojë me taksë aplikuesin e ri për pjesën e tij në vlerën e 

paamortizuar të aseteve të kyçjes që përdoret nga aplikuesi i ri, dhe për kostot e kapitalizuara 

përkatëse që tejkalojnë pjesën e mbetur të aseteve të kyçjes. Proporcionet e kyçjes së përdoruesve 

për kostot e ndara do të bazohen sipas kapacitetit të tyre të akorduar. Kjo formë e kompenzimit do 

të bëhet përmes OSSH-së. 

4. Aplikuesi për kyçje i cili ka ndërtuar rrjetin elektrik për tu kyçur në rrjetin elektrik konform Pëlqimit 

Elektroenergjetik/Zgjidhjen Teknike, në mënyrë që të kompenshet për kyçjen eventuale të 

aplikuesve tjerë sipas nenin 15, paragrafi 1 të kësaj metodologjie duhet të transferoj asetet e 

ndërtuara nga ai të OSSH. 

5. Aplikuesi për kyçje i cili ka ndërtuar rrjetin elektrik për tu kyçur në rrjet konform Pëlqimit 

Elektroenergjetik/Zgjidhjen Teknike në rast se dëshiron të mbaj në pronësi asetet e investuara nga 

ai, pika e matjes do të jetë në pikën kyçjes së rrjetit të OSSH, dhe aplikuesi nuk do të kompensohet 

sipas nenit 15, paragrafi 1 i kësaj metodologjie. Në këtë rast të gjitha përgjegjësitë lidhur me 

operimin dhe mirëmbajtjen e aseteve do të jetë përgjegjësi e aplikuesit/konsumatorit. 
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6. Stabilimentet energjetike përfshirë, linjat, shtyllat, trafot etj nuk mund të jenë në posedim privat 

përpos nëse, linja shtylla dhe stabilimenti përdoret vetëm nga një konsumator tani dhe në të 

ardhmen, aty ku duhet të kyçet me shumë se një konsumator aseti dhe pjesët e tij duhet të 

transferohen të OSSH. Konsumatori i dyte dhe me radhe duhet t’ju nënshtrohen taksave të rregullta 

për kyçje, pasi që aseti do të mirëmbahet nga OSSH dhe për këtë mirëmbajtje do të paguajnë të 

gjithë konsumatorët 

7. Kompensimi i aplikuesve do të jetë brenda periudhës së jetëgjatësisë së aseteve të përcaktuara nga 

Rregullatori bazuar në kategoritë e aseteve (nga data e futjes në operim të aseteve). 

8. Taksa për Përdoruesin e ri për shfrytëzim të aseteve të përbashkëta të kyçjes, 𝐶𝑘, llogaritet si në 

vijim: 

𝐶𝑘 =
𝐾𝐾𝑀𝑘

∑ 𝐾𝐾𝑀𝑘
1

𝑅𝐶𝑉𝐴 

ku, 

𝐾𝐾𝑀𝑘 është Kërkesa për Kapacitet Maksimal e Përdoruesit të ri, 

∑ 𝐾𝐾𝑀𝑘
1  është shuma e Kërkesave për Kapacitet Maksimale e të gjithë Përdoruesve të aseteve të 

përbashkëta të kyçjes, 

𝑅𝐶𝑉𝐴 është vlera e paamortizuar e aseteve të kyçjes që kërkohen për kyçjen e Përdoruesit të ri, ndërtimi i 

të cilave është shmangur për shkak se kanë qenë pjesë e kyçjes ekzistuese. 𝑅𝐶𝑉𝐴llogaritet si në vijim: 

𝑅𝐶𝑉𝐴 = 𝐶𝑉𝐴
𝐽 − 𝑛

𝐽
 

ku, 

𝐶𝑉𝐴 është vlera e aseteve që kërkohen për kyçjen e Përdoruesit të ri, ndërtimi i të cilave është shmangur 

për shkak se të njëjtat kanë qenë pjesë e kyçjes ekzistuese, 

[n] është numri i viteve pas ndërtimit të aseteve të kyçjes  

[J] është numri i viteve të jetës operative të pritshme të aseteve të kyçjes. 

Gjatë kalkulimit të kompensimit, OSSH do të merr parasysh: 

 Vlerën fillestare të blerjes së aseteve sipas çmimeve te percaktura ne kete metodologji ; 

 Jetëgjatësinë e aseteve sipas kategorive të aseteve të përcaktuara nga ZRRE; 

 Normën e inflacionit – HICP të përcaktuar në Rregullën e të Hyrave të OSSH-së. 

Shuma që duhet kompensuar secilit prej Përdoruesve të mëhershëm llogaritet si në vijim: 

𝑅𝑖 =
𝐾𝐾𝑀𝑘

∑ 𝐾𝐾𝑀𝑘−1
1

𝐶𝑘 

ku, 

𝑅𝑖 është shuma që duhet t’i paguhet Përdoruesit i, 

∑ 𝐾𝐾𝑀𝑘−1
1  është shuma e Kërkesave për Kapacitet Maksimal e të gjithë Përdoruesve të mëhershëm të 

aseteve të përbashkëta të kyçjes. 
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Më poshtë kemi paraqitur një shembull lidhur me kompenzimin e shfrytëzuesit ekzistues nga shfrytëzuesit 

e ri: 

Një nënstacion ekzistues prej 500 kVA me një vlerë zëvendësimi prej 60,000 € përdoret nga dy përdorues 

që janë ngarkuar për koston totale të instalimit të tij, kur u instalua nënstacioni 5 vjet më parë. 

Përdoruesi A ka një Kërkesë për Kapacitetit maksimal të (KKM A) 200kVA dhe Përdorues B KKM B = 

150kVA. 

Një përdorues i ri C, me KKM C = 120kVA tani do të lidhet/kyçet në rrjetin duke përdorur kapacitetin 

rezervë të nënstacionit. 

Së pari vlera e amortizuar e aseteve të kyçjes, RCAV , llogaritet, si më poshtë: 

𝑅𝐶𝐴𝑣 = 𝐶𝐴𝑣
20 − 𝑛

20
= €60,000 ∗

20 − 5

20
= €45,000 

 

 

 

 

Pastaj, ngarkesat për përdoruesin C për kyçjen e përbashkëta të aseteve, CC llogaritet, si më poshtë: 

𝐶𝐶 =
𝐾𝐾𝑀𝐶

∑ 𝐾𝐾𝑀𝑘
1

𝑅𝐶𝐴𝑣 =
120𝑘𝑉𝐴

470𝑘𝑉𝐴
∗ €45,000 = €11,489 

Vlera e cilat do të paguhet si kompensim për secilin nga përdoruesit e rrjetit llogaritet si në vijim: 

𝑅𝐴 =
𝐾𝐾𝑀𝐴

∑ 𝐾𝐾𝑀𝑘−1
1

𝐶𝐶 =
200

350
∗ €11,489 = €6,565 

𝑅𝐵 =
𝐾𝐾𝑀𝐵

∑ 𝐾𝐾𝑀𝑘−1
1

𝐶𝐶 =
150

350
∗ €11,489 = €4,924 

17. ZHVENDOSJA/DISLOKIMI I ASETEVE TË OSSH  

1. Aplikuesit/Konsumatorët kanë të drejtë të parashtrojnë kërkesa për zhvendosjen e aseteve të 

OSSH, në rastet kur asetet e OSSH mund të paraqesin pengesa të ndryshme, ose edhe për shkaqe 

të rrezikut. 

2. OSSH është e obliguar të kthej përgjigje me shkrim aplikuesve/konsumatorëve lidhur me 

kërkesat për zhvendosjen e aseteve të OSSH brenda afatit prej 30 ditëve kalendarikë, për lejimin 

ose mos lejimin e zhvendosjes së aseteve të OSSH. 

3. Në rast se OSSH nuk lejon që të bëhet zhvendosja e aseteve të OSSH, atëherë OSSH është e 

obliguar të jap përgjigje me arsyet e refuzimit të zhvendosjes. 

4. Në rastet kur OSSH lejon që të bëhet zhvendosja e aseteve të OSSH, atëherë OSSH është e 

obliguar të lëshojë aplikuesit zgjidhjen teknike për zhvendosje të aseteve të OSSH, dhe 

shpenzimet e zhvendosjes të aseteve të OSSH duhet të bëhen nga aplikuesit/konsumatorët. 
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5. Aplikuesi/Konsumatori mund të zgjedh që punimet e zhvendosjes së aseteve të OSSH të kryhen 

nga OSSH sipas taksave të OSSH apo nga një kompani e licencuar.  

18. TE DREJTAT E OSSH-SË NË LIDHJE ME METODOLOGJINË 

OSSh-ja mban të drejtën e rezervuar për të shtuar, ndryshuar, redaktuar, propozuar dhe rishikuar 

tërësinë e draft metodologjisë për taksa për kyçje para si edhe gjate diskutimit publik, deri në 

finalizimin e metodologjisë. 

19. TABELA E TAKSAVE PËR KYÇJE DHE SHËRBIME 

1. Tabela e taksave është e paraqitur në Shtojcën 1. 

2. Tabela e taksave indikativë është e paraqitur në Shtojcën 2. 

3. Pas aprovimit të Metodologjisë, brenda tridhjetë (30) ditë kalendarike, OSSH duhet të 

parashtrojë për aprovim në rregullator deklaratën e taksave për kyçje të llogaritura në 

përputhje me Metodologjinë. 

4. OSSH-ja duhet t’i parashtrojë një deklaratë të taksave në rregullator për aprovim, në 

përjashtim të taksave indikative (nëse propozohet ndryshim i taksave apo jo) të paktën një 

herë në vit. 

5. Taksat indikative të parapara në metodologji duhet të jenë te bazuara në çmimet e tregut, 

dhe duhet ti dërgohen rregullatorit vetëm për informim dhe të publikohen në faqen 

elektronike të OSSh dhe ZRRE. 

6. Rregullatori do t’i aprovoj taksat apo refuzojë brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve kalendarike 

nga data e dërgimit të taksave në rregullator.  

20. PUBLIKIMI I TË DHËNAVE 

OSSH obligohet që ta publikoj Metodologjinë e Taksave të Kyçjes të Rrjetit të Shpërndarjes s’ bashku me 

shtojcat në faqen elektronike të OSSH. 

ZRRE mban të drejtën që të kërkoj nga OSSH që të publikoj kapacitetet e stabilimenteve elektronergjetike 

në çdo kohë, në mënyrë transparente dhe jo-diskriminuese. 

21. SHFUQIZIMI  

Me hyrjen në fuqi të kësaj Metodologjie, shfuqizohet Metodologjia e Taksave të Kyçjes/Procedura Lidhëse 

e cila është zbatuar deri më tani dhe çdo dispozitë tjetër në kundërshtim me këtë Metodologji. 

22. HYRJA NË FUQI 

Kjo Metodologji hyn në fuqi në ditën e aprovimit nga Bordi i ZRRE-së, dhe do të publikohet në faqen 

elektronike zyrtare të ZRRE. 

Metodologjia e Taksave të Kyçjes të OSSH do të filloj të implementimet me aprovimin e Taksave për Kyçje 

sipas vendimit të Bordit të ZRRE. 
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23. SHTOJCA 1, SHËRBIMET E KYÇJES 

23.1. Tabela 1: Tabela e shërbimeve të kyçje 

Nr. Taksat për shërbimin e kyçjes € 

1 Në rrjetin 0.4 kV(kyqje e re e thjeshte)  

2 Në rrjetin 0.4 kV  

3 Në rrjetin 10 kV  

4 Në rrjetin 35 kV  

 

23.2. Tabela: 2. Taksat për kapacitet për kostot për njësi 

Kosto për Kapacitet 

Niveli i tensionit Mesatarja për  1 kVA*  

për 0.4 kV  

për 10 kV  

për 35 kV  

*Taksa për kapacitet ngarkohet vetëm për rastet kur nuk ka kapacitet të mjaftueshëm në rrjetin e OSSH. 

23.3. Tabela 3: Taksat për shërbime tjera 

Nr. Shërbimet € 

1 Ndërrim i njehsorit njëfazor me trefazor  

2 Ndërrim i njehsorit trefazor me trefazor  

3 
Instalimi dhe bllombimi i njehsorit trefazor duke 
përfshirë edhe instalimin e njehsorëve për objekte 
banesore për kyçje të re 

 

4 Ndërrim i emrit të konsumatorit  

5 
Kontrollimi i njehsorit shtëpiak dhe jo shtëpiak të 
vegjël me kërkesë të konsumatorit – në vendngjarje 

 

7 Bllombimi i pikës matëse    

8 Përgatitja e pëlqimit elektroenegjetik  

9 
Testimi  i sistemit matës -0.4 kV me matje 
gjysemindirekte – në vendngjarje 

 

10 
Testimi  i sistemit matës - 10(20)kV dhe 35 kV- 
tension të mesëm me matje indirekte  – në 
vendngjarje 
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11 Pranimi teknik  

12 Përgatitja e ofertës për Kyqje  

13 Ri-inspektimi për pranim teknik   

14A 
Shkyçje përkohshme/pasivizimi Në rrjetin 0.4 
kV(kyçje e re e thjeshte ), per konsumatorë familjarë 

 

14B 
Shkyçje përkohshme/pasivizimi Në rrjetin 0.4 
kV(kyçje e re e thjeshte ), per konsumatorë jo-
familjarë 

 

15 Zgjidhje Teknike për dislokim  

16A 
Rikyçja pas pasivizimit/aktivizimi Në rrjetin 0.4 
kV(kyçje e re e thjeshte ) për konsumatorë familjare 

 

16B 
Rikyçja pas pasivizimit/aktivizimi Në rrjetin 0.4 
kV(kyçje e re e thjeshte ) për konsumatorë jo-
familjarë 

 

17 Ndërrimi i TMRR- ve për njësi - tension i ulët  

18 Ndërrimi i TMRR- ve për njësi - tension i mesëm   

19 Ndërrimi i TMT- ve për njësi - tension i mesëm  

20 
Shqyrtimi I kabllove nëntokësore për palët e treta, 
për ore pune 

 

21 
Zhvendosja e njehsorit në rrjetin 0.4 kV (kyçje e re e 
thjeshte )  me kërkesë te konsumatorit 

 

22 
Instalimi i njehsorit me matje gjysme indirekte - ku 
paraprakisht janë instaluar TMRR-të 

 

23 
Instalimi i njehsorit me matje indirekte- ku 
paraprakisht janë instaluar TMRR-të dhe TMT-të 

 

24 
Shkyçje/rikyçja përkohshme/pasivizimi/rikyçja  
Në rrjetin 0.4 kV(matje gjysëm indirekte) 

 

25 
Shkyçje/rikyçja përkohshme/pasivizimi Në rrjetin e 
tensionit te mesem 
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23.4. Tabela 4. Testimi i njehsorëve në laborator (Verifikimi i 

jashtëzakonshëm) 

Nr. Shërbimet € 

1 Njehsorët induktiv me klasë saktësie 2 dhe 3   

1.1 Njehsorët njëfazor  

1.2 Njehsorët trefazor  

1.3 Njehsorët e energjisë elektrike me klasë saktësie 0.5,1,2 dhe 3 –transformatorë  

2 Njehsorët elektronik me klasë saktësie 2 dhe 3  

2.1 Njehsorët njëfazor  

2.2 Njehsorët trefazor  

3 Njehsorët elektronik me klasë saktësie 1  

3.1 Njehsorët njëfazor  

3.2 Njehsorët trefazor  

4 Njehsorët elektronik me klasë saktësie 0.2 dhe 0.5  

4.1 Njehsorët njëfazor  

4.2 Njehsorët trefazor  

5 
Njehsorët elektronik me klasë saktësie 0.2S dhe0.5S në të njëjtën shtëpizë - -per 

matje gjysem indirekte 
 

5.1 Klasa e saktësisë 0,2S dhe 0,5S me veprim një kahor -   

5.2 Klasa e saktësisë 0,2S dhe 0,5S me veprim dy kahor  

5.3 Klasa e saktësisë 1 aktive dhe klasa e saktësisë 2 ose 3 reaktive  

5.4 Klasa e saktësisë 2 aktive dhe klasa e saktësisë 3 reaktive  

6 
Njehsorët elektronik me klasë saktësie 0.2S dhe 0.5S në të njëjtën shtëpizë – për 

matje \indirekte 
 

6.1 Klasa e saktësisë 0,2S dhe 0,5S me veprim një kahor -   

6.2 Klasa e saktësisë 0,2S dhe 0,5S me veprim dy kahor  

6.3 Klasa e saktësisë 1 aktive dhe klasa e saktësisë 2 ose 3 reaktive  

6.4 Klasa e saktësisë 2 aktive dhe klasa e saktësisë 3 reaktive  
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23.5. Tabela 5. Testimi i njehsorëve për verifikimin e parë me metodën 

statistikore për palët e treta 

Nr. Shërbimet € 

1 

Verifikimi i parë për njehsorë nj[fazorë dhe trefazorë me matje direkte një drejtim 
për matjen e energjisë aktive, testimi për mostrat e njehsorëve të përzgjedhur nga 
ana e zyrtarëve  MINT dhe bllombimi i të gjithë njehsorëve të testuar dhe njehsorëve 
të tjerë mbrenda serisë së përzgjedhur të mostrave. Kostoja llogaritet për çdo 
njehsorë të serisë  për të cilën janë përzgjedhur mostrat 

 

2 

Verifikimi i parë për njehsorë njëfazorë dhe trefazorë me matje direkte në dy 
drejtime për matjen e energjisë aktive, testimi për mostrat e njehsorëve të 
përzgjedhur nga ana e zyrtarëve  MINT dhe bllombimi i të gjithë njehsorëve të 
testuar dhe njehsorëve të tjerë mbrenda serisë së përzgjedhur të mostrave. Kostoja 
llogaritet për çdo njehsorë të serisë  për të cilën janë përzgjedhur mostrat 

 

3 

Verifikimi i parë për njehsorë trefazorë me matje direkte një drejtim për matjen e 
energjisë aktive dhe reaktive, testimi për mostrat e njehsorëve të përzgjedhur nga 
ana e zyrtarëve  MINT dhe bllombimi i të gjithë njehsorëve të testuar dhe njehsorëve 
të tjerë mbrenda serisë së përzgjedhur të mostrave. Kostoja llogaritet për çdo 
njehsorë të serisë  për të cilën janë përzgjedhur mostrat 

 

4 

Verifikimi i parë për njehsorë trefazorë me matje direkte dy drejtime për matjen e 
energjisë aktive dhe reaktive, testimi për mostrat e njehsorëve të përzgjedhur nga 
ana e zyrtarëve  MINT dhe bllombimi i të gjithë njehsorëve të testuar dhe njehsorëve 
të tjerë mbrenda serisë së përzgjedhur të mostrave. Kostoja llogaritet për çdo 
njehsorë të serisë  për të cilën janë përzgjedhur mostrat 

 

5 

Verifikimi i parë për grupet matëse me matje në një drejtim, testimi për mostrat e 
njehsorëve të përzgjedhur nga ana e zyrtarëve  MINT dhe bllombimi i të gjitha 
grupeve matëse të testuar dhe grupeve matëse të tjerë mbrenda serisë së 
përzgjedhur të mostrave. Kostoja llogaritet për çdo grup matës të serisë  për të cilën 
janë përzgjedhur mostrat 

 

6 

Verifikimi i parë për grupet matëse me matje në dy drejtime, testimi për mostrat e 
njehsorëve të përzgjedhur nga ana e zyrtarëve  MINT dhe bllombimi i të gjitha 
grupeve matëse të testuar dhe grupeve matëse të tjerë mbrenda serisë së 
përzgjedhur të mostrave. Kostoja llogaritet për çdo grup matës të serisë  për të cilën 
janë përzgjedhur mostrat 
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23.6. Shtojca 2 Taksat indikative  

Kosto për kyçje 

Niveli i 
tensionit 

Përshkrimi i punëve Kosto për njësi 

për 0.4 kV 

Kablli ajror    

Kablli tokësor    

Shtylla    

Gërmimi    

Puna e kthimit në gjendjen e mëhershme   

Transformator (nëse është e nevojshme)   

TMRR (nëse është e nevojshme)   

punët e ndërtimit, etj   

për 10 kV 

Kablli ajror    

Kablli tokësor    

Shtylla    

Gërmimi    

Puna e kthimit në gjendjen e mëherëshme   

Transformator (nëse është e nevojshme)   

TMRR (nëse është e nevojshme)   

punët e ndërtimit, etj   

për 35 kV 

Kablli ajror    

Kablli tokësor    

Shtylla    

Gërmimi    

Puna e kthimit në gjendjen e mëhershme   

Transformator (nëse është e nevojshme)   

TMRR (nëse është e nevojshme)   

punët e ndërtimit, etj   
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24. SHTOJCA 3.  FORMULARI I KËRKESËS PËR KYÇJE  

 

Shtojca 2FORMULARI I KËRKESËS PËR KYÇJE

 
 

 

  

Ref. nr

Numri  Personal Numri  fiskal

Përmbledhje e

pro jektit elektrik

Ҫertifikata e 

vdekjes

Dt.

Forma Aplikimit
Emri  dhe  M biemri: Adresa  e  aplikuesit

ID e debitorit

(nëse  ekziston)

Emri  kompanisë (nëse  ekziston) Nr.Biznesit Numri  TVSH

Aplikuesi  i  kësaj kërkese  është:               Adresa  dhe  vendi  për pro jekt:

          

Pronar            Qiraxhi          Të  tjerë

Numri  tel. E-mail

Nëse  aplikuesi  është  person i  autorizuar, Emri, M biemri  dhe  pozita Numri  personal Nr. dhe dt.e  Autorizimit

(bashkangjit formën)

Ju lutem sh ënoni m ë posht ë (p ërzg jedh) se p ër  çfar ë jeni duke ap likuar dhe cilat  dokumente jeni duke bashk ëng jitur n ë k ëkes ën tuaj

Lidhje e Re

Ju lutem specifikoni  datën kur dëshironi   të  

përfundojnë  punët

M uaji Viti Shënoni  fuqinë  e  kërkuar në  kW

Pëlqimi 

Parimor

Kushtet

e  ndërtimit nga  Komuna
Kopja  e planit Certificate of title Ortofot

            

Pëlqimi

Elektro-energjetik

Shënoni  fuqinë  e 

kërkuar në  kW

                     

Informata mbi  destinimin

e  ndërtimit të  objektit

Certifikata biznesit

e  kompanisë 

ndërtuese

Pro jekti  elektrik i  

objektit

ndërtues

Zgjidhja 

teknike

Ndërrim emri 

Kontrate e Re

Shëno dhe përzgjedh 

dokumetet e dorëzuara 

në zyrën e përkujdesit

Kontrata

mbi

qiramarrje n

Kontrata 

mbi

shitblerjen

Ҫertifikata

 familjare

Ҫertifikata e

lindjes

Kjo formë është në dispozicion edhe në gjuhën Angleze dhe Serbe. Kjo formë e plotësuar nga aplikuesi duhet të dorëzohet në zyrën e KEDS.

Të tjera ( ju lutem shëno ni do kumentet  t jera te bashkangjitura në kërkesën tuaj) :

Ju lutem shihni më lartë dokumentet shtesë/të nevojshme për secilën kërkesë. Të gjitha këto dokumente së bashku me formën e aplikimit duhet 

të dorëzohen në zyrën e Përkujdesit ndaj konsumatorëve të KEDS. Punonjësi i Përkujdesit duhet të konfirmoj/evidento je secilin dokument të 

ofruar nga konsumatori.

Ju lutem përshkruani në hollësi kërkesën tuaj:

Aplikuesi- nënshkrimi Data Punonjësi KEDS- it
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25. SHTOJCA 4. MARRËVESHJA PËR KYÇJE 

 
 

MARRËVESHJA PËR KYÇJE  
NË MES 
 

KOMPANISË KOSOVARE PËR DISTRIBUIM TË ENERGJISË 

ELEKTRIKE 
DHE 

 
KONSUMATORIT/GJENERATORIT 

 
 

Nr. ________________       Data: ______________ 

 

 

Kjo Marrëveshje është realizuar ndërmjet; 

 

1. Kompanisë Kosovare për Distribuimin e Energjisë Elektrike Sh.a., një kompani e 

korporatizuar sipas ligjeve të Kosovës, me numër regjistrimi 70606119, zyra e regjistruar 

e së cilës është në adresë: Bulevardi “Bill Klinton”, Ndërtesa e Elektrokosovës, Prishtinë 

10000, Kosovë (“OSSH”);  

 

dhe  

 

2. Kompania XYZ___________ për kyçje në rrjetin e shpërndarjes së OSSH, së cilës i 

referohemi tani e tutje (“Konsumatori”).  Nëse është përfaqësues i/e 

autorizuar:______________ (emri/mbiemri dhe numri personal dhe ID). 

 

 

25.1. Informatat për kyçje 

 

Informatat e detajuara teknike për kyçje janë specifikuar në Shtojcën -1 të kësaj kontrate. 

25.2. Përgjegjësitë e palëve 

 

Secila palë është përgjegjëse për të qenë në përputhje me të gjitha ligjet, rregulloret, kodet, rregullat 

e sigurisë dhe kufizimet mjedisore të zbatueshme gjatë dizajnimit, instalimit, vënies në funksion 

dhe mirëmbajtjes së aseteve të kyçjes.   
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Përgjegjësia e konsumatorit është që të jetë në përputhshmëri me kushtet teknike sa i përket 

energjisë së kontraktuar, siç specifikohet në pëlqimin energjetik. Kapaciteti i energjisë elektrike 

që merret nga një rrjet i shpërndarjes ose që jepet në një të tillë përmes pikës së kyçjes nuk duhet 

të tejkalojë energjinë e kontraktuar, të specifikuar në këtë marrëveshje për kyçje.   

 

Në rast se konsumatori e tejkalon fuqinë maksimale të lejuar sipas kësaj marrëveshje për të cilën 

është dhënë pëlqimi, OSSH do të zbatojë sanksione, siç specifikohet në këtë marrëveshje, dhe do 

të njoftojë konsumatorin për datën e zbulimit të shkeljes së tillë. Në të njëjtën kohë, OSSH do të 

kërkojë nga konsumatori që të rishikojë fuqinë maksimale të lejuar, ashtu siç është specifikuar në 

Marrëveshjen për Kyçje. Konsumatori obligohet të rishikojë fuqinë maksimale të lejuar brenda 

tridhjetë ditësh pas pranimit të njoftimit nga OSSH. Nëse konsumatori nuk i plotëson kushtet e 

specifikuara në këtë njoftim, konsumatori mund të shkyçet nga rrjeti. Kostot e shkaktuara gjatë 

kësaj shkyçjeje të mundshme dhe ri-kyçjeje të energjisë elektrike do të mbulohen nga konsumatori. 

Në rast të ndonjë dëmtimi të shkaktuar si pasojë e përdorimit të paautorizuar të energjisë elektrike 

nga ana e konsumatorit, atëherë është përgjegjësi e konsumatorit që të paguajë për dëmtimin e 

shkaktuar.    

 

OSSH mund të instalojë sisteme matëse automatike të cilat kanë mundësi të shkyçjes/ri-kyçjes nga 

distanca në rast se konsumatori dështon t’i plotësojë kriteret e kërkesës për fuqi/energji të 

specifikuara në këtë marrëveshje.  

Pika e kufirit të përgjegjësisë se mirëmbajtjes është pika e përcaktuar në pëlqim 
elektroenergjetik, projektit të aprovuar të kyçjes dhe pranim teknik respektiv.   
Secila palë do të jetë përgjegjëse për instalimin e sigurt, mirëmbajtjen, riparimin dhe përcaktimin 

e linjave dhe stabilimenteve të tyre në anën e tyre përkatëse.  

 

25.3. Pika e matjes 

 

OSSH është përgjegjëse të vendosë lidhur me  pikën matëse së konsumatorit,  për vendin ku do të 

vendoset njehsori për secilën pikë të kyçjes,bazuar në Metodologjinë e taksave për Kyçje dhe siç 

është përshkruar në mënyrë specifike në pëlqimin energjetik të konsumatorit.  

 

25.4. Të drejtat për qasje dhe intervenim 

 

Konsumatori do t’i japë të drejtën kompanisë së distribuimit që të instalojë, operojë, kontrollojë, 

testojë dhe çmontojë pajisjet e kyçjes dhe të rrjetit të shpërndarjes dhe të kenë qasje në njehsorë, 

pa kufizim kohor, siç është specifikuar në ligjin e zbatueshëm në fuqi.  

 

Çdo palë e përfshirë në marrëveshjen për kyçje nuk do të ndërhyjë në ndonjë pajisje ose stabiliment 

pa pëlqimin e palës tjetër, me përjashtim të rrethanave vijuese:  
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a. Çdo intervenim urgjent i nevojshëm për të garantuar sigurinë e jetës dhe pronës.  

b. Çdo intervenim nga ana e kompanisë së distribuimit për të operuar në rrjetin e 

shpërndarjes sipas ligjit në fuqi.  

 

25.5. Ndryshimi i marrëveshjes për kyçje   

 

Në rast se kërkesa ekzistuese e konsumatorit për energji ka tejkaluar për më shumë se tre(3) për 

qind nga fuqia e kontraktuar, konsumatori duhet të aplikojë në OSSH për pëlqim të ri energjetik 

(për të rritur kërkesën për fuqinë maksimale të lejuar) brenda shtatë ditësh pune. Procesi i rishikimit 

të rritjes fuqisë maksimale të lejuar do të jetë i njëjtë sikurse në rastin e aplikimit për herë të parë.  

 

25.6. Shkyçja e konsumatorëve  

 

OSSH ka të drejtë të shkyçë stabilimentin dhe pajisjet e konsumatorit nëse ndodh një prej këtyre 

rasteve/situatave: 

 

a) Çdo situatë që kërkon shkyçjen e energjisë sipas marrëveshjes për kyçje dhe 

dispozitave të ligjit në fuqi.  

b) Çdo situatë që kërkon që ndonjë pjesë e rrjetit të shpërndarjes të testohet, restaurohet, 

mirëmbahet, riparohet ose zgjerohet nga kompania e distribuimit.   

c) Çdo situatë që ka të bëjë me forcën madhore. 

d) Çdo situatë që kërkon sigurinë e jetës dhe pronës. 

e) Çdo incident, prishje në rrjet  emergjencë që ndikon ose ka gjasa të ndikojë në rrjetin e 

shpërndarjes ose ndonjë rrjet tjetër prej të cilit është marrë ose siguruar energjia.  

f) Në bazë të kërkesës së kompanisë së furnizimit 

g) Në bazë të kërkesës së konsumatorit 

h) Mospërputhshmëria me pëlqimin energjetik, dhe/ose marrëveshjen për kyçje, 

i) Nëse konsumatori nuk ka kontratë të vlefshme të kyqjes apo të furnizimit 

j) Pengon qasjen të njehsori ose përdor energji në mënyre të paautorizuar.  

 

Për rastet e shkyçjes për disa prej  pikave me lart respektivisht pikave a, b, g, h dhe i , OSSH para 

shkyçjes do të; 

 

a. Njoftojë konsumatorin së paku pesë (5) ditë më parë nëse konsumatori përdor 

energjinë më shumë se sa që është dakorduar fillimisht në marrëveshjen për kyçje.  

b. Njoftojë konsumatorin së paku një (1) ditë më parë për ndërprerjen e planifikuar e 

cila ka të bëjë me punimet në rrjet, si: testimi dhe kontrollim, modifikimi, 

mirëmbajtja, riparimi ose përforcimi i rrjetit.  



 

33 

 

 

Pasi të jetë eliminuar situata që shpie në shkyçje, stabilimenti elektrik dhe pajisjet elektrike të 

konsumatorit do të riaktivizohen sa më shpejt që të jetë e mundur. 

 

Kjo marrëveshje për kyçje e nënshkruar në mes të palëve bazohet në Kodin e Shpërndarjes, Kodin 

e Matjes, standardet teknike për rrjetet e shpërndarjes në Kosovë dhe Rregullat e Zyrës së 

Rregullatorit të Energjisë në Kosovë. Para nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje, OSSH do të 

sigurohet nga ana e pronarit/investitorit se janë respektuar dhe përmbushur të gjitha kërkesat 

ligjore dhe kërkesat nga autoritetet e caktuara qeveritare të Kosovës nga ana e aplikuesit.  

 

25.7. Shkëputja e marrëveshjes për kyçje 

 

Konsumatori do të mbajë të drejtën e shkyçjes së stabilimenteve dhe pajisjeve të tij/saj elektrike 

nga rrjeti i shpërndarjes dhe të përfundimit të përdorimit të rrjetit të shpërndarjes. Konsumatori do 

të informojë kompaninë e shpërndarjes me shkrim së paku katër muaj para shkyçjes së 

stabilimenteve të pajisjeve të tij/saj elektrike  nga rrjeti i shpërndarjes dhe së paku dy muaj para 

përfundimit të shfrytëzimit të rrjetit të shpërndarjes. Me përjashtim nëse kompania e shpërndarjes 

dhe përdoruesi merren vesh për një periudhë tjetër kohore, ata do të largojnë asetet e tyre nga prona 

e njëri tjetrit brenda katër muajsh pas shkyçjes fizike nga rrjeti.     
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25.8. Shtojca -1 e marrëveshjes për kyçje 

 
INFORMATAT PËR KYÇJE 

 

Adresa e pikës së kyçjes  : 

Pika e kyçjes                  : 

Pika ndarjes e përgjegjësisë  : 

Pika ndarjes se pronësisë  : 

Pika e përgjegjësisë/mirëmbajtjes : 

Kodi TS  / kodi NS                           : 

Emri i  linjës / daljes   : 

Niveli i tensionit të kyçjes   : 

Lloji i pikës matëse   : 

Tarifa e kyçjes   : 

Fuqia maksimale e njëkohshme  : …………………………kW 

Fuqia e instaluar               : …………………………kW 

  Fleta poseduese    : 

Leja e ndërtesës ose  

Leja për shfrytëzimin e ndërtesës   : 

Data dhe numri i pëlqimit energjetik : 

Projekti elektrik për  kyçje i aprovuar: 

 Raporti i pranimit teknik    : 

 

 

Kontaktet e përfaqësuesve të autorizuar   

(nënshkrimet)  

 

KEDS                                                                               Konsumatori  

 

 
EMRI:      ________________________                                     EMRI:    _______________ 

 

TITULLI:  _______________________                                                   TITULLI: _______________ 

 

DATA:     _________________________                                      DATA:   __________________ 


