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ANEKSI 25 
 

BASHKËVEPRIMI ORGANIZATIV MIDIS PALËVE 
 
 

I. VERIFIKIMI FILLESTAR DHE PERIODIK I MATËSAVE ELEKTRIK NË LABORATOR 

  
1. Operatori i Rrjetit harton programin e furnizimit me matësa të rinj ose në përdorim dhe njofton 

Ofruesin e Shërbimit. 
 

2. Transporti i matësave deri në laboratorin e Ofruesit të Shërbimit, me vendndodhje në 
________ ,  do të realizohet nga ana e Operatorit të Rrjetit.  
 

3. Ofruesi i Shërbimit duhet të marrë masat e nevojshme që të përgatisë vendin, ambjentin në 
të cilin matësat e dorëzuar do të magazinohen. Shkarkimi i matësave nga mjetet e Operatorit 
të Rrjetit do të realizohet nga ana e përfaqësuesve të Operatorit të Rrjetit. 
 

4. Dorëzimi i matësave duhet të bëhet në Laboratorin e Ofruesit të Shërbimit, në praninë e 
përfaqësuesve respektive të palëve. Në fund të procesit të dorëzimit, palët do të 
nënshkruajnë Aktin e Pranimit të matësave për verifikim (Aneksi 3). Akti i pranimit 
nënshkruhet në dy kopje dhe secili përfaqësues i palëve merr një kopje origjinale të 
nënshkruar. 
 

5. Përfaqësuesit e Operatorit të Rrjetit do të dorëzojnë së bashku me matësat çdo 
dokumentacion të nevojshëm, si manualet apo dokumentat teknike, që i shërbejnë procesit 
të verifikimit të matësave dhe që shoqërojnë matësin të lëshuar nga fabrika prodhuese.  
 

6. Me nënshkrimin e Aktit të pranimit, të dyja palët konfirmojë pranimin e dokumentacionit, si 
edhe volumin dhe llojin e matësave të dorëzuar. Pas dorëzimit të matësave, Ofruesi i 
Shërbimit merr përsipër çdo përgjegjësi teknike dhe financiare në lidhje me administrimin 
dhe sigurimin e matësave. 
 

7. Ofruesi i Shërbimit duhet të realizojë verifikimin e sasisë së matësave brenda afateve kohore 
të përcaktuar në kapitullin XII të kushteve të përgjithshme të kontratës tip.  
Pas realizimit të shërbimit, Ofruesi i Shërbimit duhet të informojë Operatorin e Rrjetit kur 
matësat janë verifikuar. 
 

8. Nëse matësi elektrik rezulton i rregullt pas verifikimit, atëherë Ofruesi i Shërbimit do të kryejë 
vulosjen e makinerisë së matësit të energjisë elektrike, duke përdorur një vulë makinerie dhe 
dy etiketa sigurie. Në këto raste do të hiqen vulat dhe etiketat e vjetra të makinerisë, por do 
të vendoset edhe vula dhe etiketat e sigurisë së kontraktorit.  
 

9. Për matësat e energjisë elektrike që rezultojnë nga verifikimi si jo të rregullt nuk bëhet vulosje 
e makinerisë së tyre, por vendosen dy etiketa sigurie që vërtetojnë se matësi është jo i 
rregullt. Në këto raste nuk do të hiqen vulat e vjetra të makinerisë së matësit elektrik, por 
etiketat e reja të sigurisë do të shtohen në makinerinë e matësit.  

 
10. Jo më vonë se 2 (dy) ditë nga marrja e njoftimit sipas pikës 7, Operatori i Rrjetit duhet të 

tërheqë të gjithë matësat e verifikuar që u dorëzuan pranë Ofruesit të Shërbimit. Operatori i 
Rrjetit është përgjegjës për ngarkimin e matësave të verifikuar në automjetin e tij.  
 

11. Proçesi i tërheqjes së matësave të verifikuar duhet të materializohet me plotësimin e 
Formularëve të Pranimit për verifikim (Aneksi 4) , Formularët e Dorëzimit pas verifikimit 
(Aneksi 5) dhe  Raportet e verifikimit individuale (Aneksi 6, 7, 8, 9) dhe raportet përmbledhëse 
(Aneksi 10, 11, 12, 13).    
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12. Me nënshkrimin e Formularëve të mësipërm, të dyja palët konfirmojë dokumentacionin si 
edhe volumin dhe llojin e shërbimeve të kryera gjatë verifikimit të matësave.  
 

13. I gjithë dokumentacioni i mësipërm plotësohet në dy kopje origjinale dhe secila palë merr nga 
një kopje origjinale. 

 
 

II. VERIFIKIMI PERIODIK I MATËSAVE ELEKTRIK NË TERREN 

 
14. Ofruesi i Shërbimit dhe Operatori i Rrjetit duhet të krijojnë struktura permanente në çdo rajon. 

Numri i grupeve të punës që do të krijohen nga Operatori i Rrjetit dhe Ofruesi i Shërbimit për 
çdo rajon do të jetë në varësi të planit vjetor të testimeve periodike të parashikuara për atë 
rajon dhe mund të jetë i ndryshëm për periudha kohore të ndryshme brenda një viti 
kalendarik. 

 
15. Operatori i Rrjetit do të krijojë grupet e punës me një specialistë për çdo grup të cilët janë 

përgjegjës për krijimin e kushteve dhe asistencën për të realizuar shërbimin e verifikimit nga 
ana e subjektit të autorizuar. Specialistët e Operatorit të Rrjetit do t’u mundësojnë akses të 
plotë specialistëve të Ofruesit të Shërbimit në matësin që planifikohet të verifikohet; do të 
hapin të gjithë kapakët e morseterisë së matësave; do të verifikojnë vulat ekzistuese dhe 
lidhjet elektrike; do të bëjnë ndryshime dhe korrigjimet e mundshme të lidhjeve të qarqeve 
elektrike, nëse do të kërkohet nga operatori i subjektit të autorizuar, si dhe do të kryejnë 
bashkëvulosjen e matësit pas procesit të verifikimit. 
 

16. Specialistët e Operatorit të Rrjetit do të kryejnë kontroll të të gjitha lidhjeve elektrike të matësit 
( këputje nuli, shumtim qarqesh, anashkalime të matësit, linjë e dytë furnizimi jashtë matësit) 
dhe të garantojnë rregullshmërinë e tyre. Për çdo konstatim të veprimeve apo ndërhyrjeve 
nga jashtë me qëllim dëmtimin e matësit duke sjellë mos matjen e saktë të energjisë elektrike, 
Operatori i Rrjetit do të aplikojë masa ndëshkuese ndaj përdoruesit sipas akteve ligjore në 
fuqi.   
 

17. Specialistët e Operatorit të Rrjetit, pjesë e grupeve të punës, nuk do të kryejnë detyra të tjera 
përveçse atyre që lidhen me verifikimin e matësave elektrikë në terren. 
 

18. Për kryerjen e testimeve periodike në terren Specialistët e Ofruesit të Shërbimit mund të 
përdoren edhe instrumenta portativë të kalibruara nga DPM ose nga laboratorë të akredituar 
me EN ISO/IEC 17025 dhe klasa e saktësisë e instrumentave portative tyre duhet te jetë 
(0.05-0.3)%. Për këto raste do të realizohen matje të ndryshme të gabimit të matësit elektrik 
në të paktën tre rregjime ngarkese të ndryshme dhe do të evidentohet në raportin e testimit 
gabimi mesatar. 
 

19. Gjatë proçesit të verifikimit së matësave elektrik në terren me instrumenta etalon portativ, 

kontraktori kryen edhe këto shërbime të tjera si:  

 kontrolli i fazimit të qarqeve të tensionit, kryerja e diagramës vektoriale të lidhjeve të 
matësit elektrik,  

 kontrollin e dëmtimeve të jashtme të mundshme të matësit,  

 kontrollin e rregullshmërisë së qarqeve të rrymës dhe atyre të tensionit (shumtim i 
mundshëm i terminaleve të rrymës apo hapje ure e qarqeve të tensionit),  

 kontroll për bllokim mekanik apo dëmtim të regjistrit të matësit. 
 

20. Nëse matësi elektrik rezulton i rregullt pas verifikimit, atëherë ofruesi i shërbimit do të kryejë 
vulosjen e makinerisë së matësit të energjisë elektrike, duke përdorur një vulë makinerie  dhe 
dy etiketa sigurie. Në këto raste do të hiqen vulat e vjetra të makinerisë dhe do të vendoset 
edhe vula dhe etiketat e sigurisë së kontraktorit.  
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21. Për matësat e energjisë elektrike që rezultojnë nga verifikimi si jo të rregullt nuk bëhet vulosje 
e makinerisë së tyre, por vendosen dy etiketa sigurie që vërtetojnë se matësi është jo i 
rregullt. Në këto raste nuk do të hiqen vulat e vjetra të makinerisë së matësit elektrik, por 
etiketat e reja të sigurisë do të shtohen në makinerinë e matësit.  
 

22. Nëse matësi elektrik pas verifikimit rezulton jo i rregullt ateherë Operatori i Rrjetit kryhen 
zëvëndësimin e tij me një matës tjetër i cili duhet të jetë i verifikuar paraprakisht nga subjektet 
e autorizuara. 
 

23. Nëse matësi elektrik që verifikohet në terren rezulton i rregullt gjatë verifikimit, por i mungon 
kapaku i morseterisë, atëherë subjekti i autorizuar do të konsiderojë matësin elektrik të 
rregulllt dhe do të vulosë makinerinë e matësit por nuk do të bashkëvulosë morseterinë e tij.  
 

24. Në përfundim të procesit të verifikimit palët nënshkruajnë një formular (Aneksi 14) i cili 
hartohet në 3 kopje, dy prej të cilave i merr Operatori i Rrjetit dhe një kopje Ofruesi i Shërbimit. 
Palët mund të pranojnë dhe njohin të vlefshme edhe formën elektronike të mbajtjes dhe 
shpërndarjes së këtij formulari. 

 
 

III. SHËRBIMI I BASHKËVULOSJES I MATËSAVE ELEKTRIK NË TERREN 

 
1. Matësi elektrik duhet të jetë i verifikuar nga subjektet e autorizuara përpara se të instalohet 

në terren tek përdoruesi. 
 

2. Instalimi i matësit të verifikuar tek përdoruesi shoqërohet me shërbimin e bashkëvulosjes së 
morseterisë së matësit elektrik nga ana e Operatorit të Rrjetit dhe Ofruesit të Shërbimit. 

 
3. Operatori i Rrjetit është i detyruar t’i dorëzojë Ofruesit të Shërbimit, 30 ditë përpara një plan 

ku do të instalohen matësat që do të bashkëvulosen, përndryshe çdo kërkesë e bërë nga 
ana e Operatorit të Rrjetit jashtë këtij afati nuk do të konsiderohet nga ana e ofruesit të 
shërbimit. 

 
4. Vulosja e morseterisë së matësit do të bëhet vetëm pasi të jenë kontrolluar rregullshmëria e 

lidhjeve të qarqeve të rrymës dhe tensionit në terminalet e matësit. 
 

5. Secila palë realizon fotografime që lidhen me gjendjen e vulave dhe i ruan në arkivën e vet. 
 

6. Në përfundim të procesit të verifikimit palët nënshkruajnë një formular (Aneksi 14) i cili 
hartohet në 3 kopje, dy prej të cilave i merr Operatori i Rrjetit dhe një kopje Ofruesi i Shërbimit. 
Palët mund të pranojnë dhe njohin të vlefshme edhe formën elektronike të mbajtjes dhe 
shpërndarjes së këtij formulari. 
 

 
IV. DOKUMENTACIONI QË DORËZOHET PËR AKTIVITETIN MUJOR 

 
1. Kordinatorët rajonal të Operatorit të Rrjetit mbajnë evidenca të plota në lidhje me aktivitetin 

e kryer në rajonin që ata mbulojnë duke administruar të gjithë dokumentacionin të cilin e 
sigurojnë nëpërmjet specialistëve të Operatorëve të Rrjetit që marrin pjesë në grupet e punës 
në terren për realizimin e testimeve. 
 

2. Klientët fundorë që mund të ankohen për verifikimin e kryer në matësin elektrik në përdorim 
të tyre, nuk kanë të drejtë të kërkojnë raporte të testimit/verifikimit tek ofruesi i shërbimit, por 
atë mund ta sigurojnë vetëm duke ju drejtuar Operatorit të Rrjetit.  
 

3. Kordinatori rajonal bashkëpunon me Ofruesin e Shërbimit për të realizuar rakordimin mujor 
të aktivitetit, por evidencat mbahen në mënyrë të pavarur nga palët. 
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4. Me mbylljen e aktivitetit mujor, Ofruesi i Shërbimit i dërgon kordinatorit rajonal të Operatorit 

të Rrjetit : 
 

a. Në formë elektronike në format PDF: 

 Aktivitetin e kryer në rajon nëpërmjet Anekseve 10-13 dhe Anekseve 15-19. 

 
b. Dokumentacionin në 3 (tre) kopje origjinale të printuar që përmban: 

 Përmbledhjen mujore të shërbimeve të kryera sipas agjensive të rajonit (Aneksi 19) 

 Akt-Rakordimin për shërbimet e kryera sipas rajonit (Aneksi 20) 
 

5. Kordinatori rajonal i Operatorit të Rrjetit, jo më vonë se 1 ditë prej marrjes së përmbledhjes 
së aktivitetit në formë elektronike, firmos dokumentacionin e dorëzuar dhe i kthen Ofruesit të 
Shërbimit 2 (dy) prej kopjeve të dokumentave që lidhen me rakordimin mujor rajonal. Nëse 
kordinatori rajonal nuk e firmos dokumentacionin sikurse parashikohet në afatet e 
mësipërme, atëherë ai mban përgjegjësi individuale për mos kryerjen e detyrës, kurse 
Ofruesi i Shërbimit do e konsideroj dokumentacionin e dorëzuar të rregullt dhe do e paraqes 
atë dokumentacion të pa firmosur tek Administratori i kontratës së Operatorit të Rrjetit. 
 

6. Ofruesi i Shërbimit duhet që brenda datës 5 të muajit pasardhës të paraqes dokumentacionin 
e mëposhtëm pranë Administratorit të kontratës që përfaqëson Operatorin e Rrjetit: 

 
Faturë tatimore për shërbimet mujore të kryera nga Ofruesi i Shërbimit 
Anekset 10-13 Raport përmbledhës (rregjistri) i verifikimeve të matësave 1F dhe 3F 

të kryera në laborator. 
Aneksi 16 Raport përmbledhës (rregjistri) i verifikimeve të matësave 1F dhe 3F 

të kryera në terren. 
Aneksi 17 Raport përmbledhës (rregjistri) i bashkëvulosjes së matësave 1F dhe 

3F të kryera në terren. 
Aneksi 18  Përmbledhjen mujore të shërbimeve të kryera sipas rajoneve. 
Aneksi 19 Përmbledhjen mujore të shërbimeve të kryera sipas agjensive të 

rajoneve, të firmosur nga kontraktori dhe kordinatorët e Operatorit të 
Rrjetit të çdo rajoni në të cilin është kryer shërbimi. 

Aneksi 20 Akt-Rakordimet për shërbimet e kryera sipas rajoneve, të firmosura 
nga kontraktori dhe kordinatorët e Operatorit të Rrjetit të çdo rajoni në 
të cilin është kryer shërbimi. 

Aneksi 21 Formulari i faturimit të shërbimit mujor 
Kopje elektronike e dokumentave të përmendura më sipër ku përfshihet edhe 
Aneksi.15_Raport përmbledhës i shërbimeve mujore të kryera (1 kopje CD në format 
PDF). 

 
7. Aktet e pranimit dhe dorëzimit të matësave, si edhe raportet individuale të verifikimit dhe të 

bashkëvulosjes, nuk do të paraqiten sëbashku me faturën, por do të ruhen në çdo rajon të 
Operatorit të Rrjetit sipas aktivitetit të kryer. 


