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Prishtinë: 20.06.2012 
Kodi i ZRRE‐së: V_411_2012 

Nr. i Referencës:ZRRE/DMK_V_763_03_12 
Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji  
Duke marrë parasysh: 

1. Kompetencat e Zyrës së Rregullatorit për Energji të dhëna në nenin 14 të Ligjit për 
Rregullatorin e Energjisë; 

2. Dispozitat sipas Kreu IV, nenit 17 dhe 18 të Rregullës për Zgjidhjen e Ankesave dhe 
Kontesteve në Sektorin e Energjisë; 

3. Dëshmitë e paraqitura nga palët; 
4. Vendimin e DMK të ZRRE‐së: ZRRE/DMK_V_763_03_12; dhe 
5. Ankesën e KEK-ut me datë 20.04.2012; 

Në mbledhjen e mbajtur më 20 qershor  2012 nxori këtë: 
 

VENDIM 
 

I REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A.V. (shifra në KEK: 
DPZ - 65647), nga fshati Gelancë, Therandë si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij 
vendimi. 

II MBETET në fuqi vendimi i Departamentit për Mbrojtjen e Konsumatorëve nr. 
ZRRE/DMK_V_763_03_12 i datës 29.03.2012 

 
Arsyetim 

 
Punëtorët e autorizuar të KEK-ut me datë 01.12.2007 kanë inspektuar pikën matëse të konsumatorit 
me shifër DPZ - 65647, dhe kanë konstatuar se në momentin e kontrollit është vërejtur që në anën e 
djathtë të xhamit njehsori është i hapur ku mund të përdoret filmi, prandaj edhe duhet të dërgohet 
njehsori elektrik në qendrën për kalibrim për verifikim. 
 
Konsumatori me datë 04.02.2008 ka parashtruar kërkesë në KEK për ndërrim njehsori. Pas kësaj 
kërkese punëtorët e KEK-ut me datë 04.02.2008 kanë bërë ndërrimin e njehsorit elektrik, ku kanë 
konstatuar se mungon njehsori elektrik i vjetër i konsumatorit dhe kanë vendosur për matje 
njehsorin elektrik nr. 44663738. 
Me vendosjen e njehsorit të ri elektrik, punëtorët e autorizuar të KEK-ut me datë 24.04.2008 kanë 
inspektuar pikën matëse të konsumatorit dhe kanë konstatuar se konsumatori posedon njehsori të 
vulosur (bllombuar) me nr. 007156 dhe kanë kërkuar konsumatorit që brenda afatit 8 ditësh ta sjellin 
njehsorin elektrik nr. 35260552. Pas këtij inspektimi Departamenti i Faturimit në KEK me datë 
21.05.2008 e ka ngarkuar konsumatorin me shfrytëzim të paautorizuar (rikthim i humbjeve) me anë 
të faturës DPZ08HP04311 në vlerë prej 2,807.33€. 
Pas ngarkesës së KEK-ut për shfrytëzim të paautorizuar të energjisë elektrike në vlerë prej 2,807.33€, 
konsumatori ka parashtruar ankesë në KEK. Departamenti për Konsumator në KEK ka shqyrtuar 
lëndën e konsumatorit ku edhe ka refuzuar ankesën e tij. Konsumatori pas marrjes së përgjigjës nga 
ana e KEK-ut, brenda afatit ligjor ka parashtruar ankesë në Departamentin për Mbrojtjen e 
Konsumatorëve në ZRRE me të cilin ka kundërshtuar ngarkesën për shfrytëzim të paautorizuar të 
energjisë elektrike.  
 
Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve në ZRRE ka bërë shqyrtimin e ankesës së 
konsumatorit dhe me datë 29.03.2012 ka nxjerr vendim duke aprovuar ankesën e konsumatorit dhe 
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duke kërkuar nga KEK-u që të shkarkojë konsumatorin nga fatura e shfrytëzimit të paautorizuar të 
energjisë elektrike (rikthim i humbjeve DPZ08HP04311 të datës 21.05.2008 në vlerë prej 2,807.33 €. 
Pas marrjes së vendimit të DMK-së, më datë 20.04.2012 KEK-u ka parashtruar ankesë në Bordin e 
ZRRE-së ndaj këtij vendimi, me të cilën ka kundërshtuar në tërësi vendimin e DMK-së nr. 
ZRRE/DMK_V_761_03_12 të datës 29.03.2012, dhe njëheritë ka propozuar që të aprovohet 
kundërshtimi i KEK-ut dhe borxhi i theksuar më sipër të ngelet kontest deri në përfundimin e të gjitha 
procedurave ligjore. 
 
Bordi i ZRRE-së në mbledhjen e mbajtur me datë 20.06.2012 kanë analizuar të gjitha dëshmitë e 
paraqitura nga ana e KEK-ut, përkatësisht procesin i kontrollës në të cilën theksohet mos prezantimi i 
njehsorit elektrik paraqet veprës penale. 
Gjatë analizës së lëndës Bordi ka vërejtur se punëtorët e autorizuar të KEK-ut në procesverbalin e 
inspektimit nr. 047135 të datës 01.12.2007 kanë konstatuar se anën e djathtë njehsori është i hapur 
ku mund të përdoret filmi dhe se duhet të dërgohet për në kalibrim, mirëpo nuk kanë ndërmarrë 
asnjë veprim të mëtutjeshëm. Sipas nenit 9, paragrafi 9.3, të Procedurës për identifikimin dhe 
parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike, punëtorët e autorizuar të KEK-ut 
në momentin e dyshimit për shfrytëzim të paautorizuar duhet të bëjnë ndërrimin e njehsorit elektrik 
dhe ta dërgojnë për verifikim. Punëtorët e autorizuar të KEK-ut kanë dalur për të bërë ndërrimin e 
njehsorit elektrik tek me datë 29.01.2008 dhe konstatuar se mungon njehsori elektrik i vjetër dhe 
kanë vendosur për matje njehsorin elektrik nr. 44663738. Sipas kësaj vërehet se punëtorët e KEK-ut 
kanë neglizhuar punën e tyre ngase sipas Rregullës për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me 
Energji, punëtorët e KEK-ut janë përgjegjës për mirëmbajtje në kyçje.  
 
Sipas analizave të bëra shpenzimit të energjisë elektrike me njehsor të vjetër dhe me njehsor të ri, 
vërehet se ka një rritje të vogël me njehsor të mirëpo nuk mund të konstatohet se ka një ngritje të 
dukshme të shpenzimit. Mesatarja e shpenzimit të energjisë elektrike me njehsorin e vjetër 
35260552 prej periudhës 08/2002 – 12/2007 është 328 kWh/muaj, ndërsa me njehsorin e ri nr. 
44663738 prej periudhës 03/2008 – 12/2011 është 487 kWh/muaj.  
Sipas listave të leximit të lexuesit t KEK-ut vërehet se muajve të fundit 11/2007 dhe 12/2007 lexuesi i 
KEK-ut ka evidentuar se njehsori elektrik është në rregull dhe nuk ka evidentuar asnjë parregullsi. Pra 
nga listat e leximit mund të vërehet qartë se njehsori elektrik ka qenë në funksion te konsumatorit 
deri më 12/2007, ndërsa më 01/2008 është evidentuar se kemi ndërrim njehsori.  
Bordi i ZRRE-së  ka analizuar kundërshtimin e KEK-ut se konsumatori ka bërë vepër penale për mos 
prezantimin e njehsorit elektrik, ka vlerësuar se këto kundërshtime nuk janë për shqyrtim nga ZRRE, 
pasi që sipas nenit 39 të Ligjit për Energjinë Elektrike dhe nenit 4, paragrafi 2 të Rregullës për 
Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e Energjisë, theksohet se këto vepra që përmbajnë 
elemente të veprës penale janë nën juridiksionin e gjykatave për shqyrtim dhe vendosje.  
 
Bordi i ZRRE-së në mbledhjen e mbajtur me datë 20.06.2012 ka analizuar ankesën e KEK-ut dhe 
vendimin e nxjerr nga ana e DMK nr. ZRRE/DMK_V_763_03_12, dhe pas analizimit të hollësishëm të 
të gjitha dëshmive tjera të prezantuara në shkresat e lëndës ka vendosur si në diapozitivin e këtij 
vendimi. 
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Këshillë Juridike: Pala e pakënaqur me këtë Vendim mund të iniciojë konflikt administrativ në 
Gjykatën Kompetente, brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të Vendimit ose data e 
publikimit të tij në faqen elektronike të ZRRE-së, cilado që ndodh e fundit. 
 
 
 
 
 
 
 
Bordi i ZRRE‐së 
 
 
_______________________ 
Enver Halimi, kryesues 
 
_______________________ 
Përparim Kabashi, anëtar 
 
_______________________ 
Blerim Koci, anëtar 
 
_______________________ 
Merita Kostari, anëtare 
 
_______________________ 
Krenar Bujupi, anëtar 
 
 
 
 
 
 
 


