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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_737_02_2012; dhe 
5. Ankesën e konsumatorit me datë 16.03.2012; 

Në mbledhjen e mbajtur më 20 qershor 2012 nxori këtë: 
 

VENDIM 
 

I REFUZOHET ankesa e konsumatorit G.K. (shifra në KEK: DPR – 90025874) nga Prishtina ndaj 
vendimit të DMK-së, 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_737_02_2012 i datës 23.02.2012 

 
Arsyetim 

 
Punëtorët e autorizuar të KEK-ut me datë 12.02.2009 kanë bërë inspektimin e pikës matëse të 
konsumatori me shifër DPR – 90025874 dhe kanë konstatuar se njehsori elektrik ishte bllombuar me 
bllomb të plumbit, pas këputjes së kësaj bllombe dhe kapakut është konstatuar se një urë e tensionit 
nuk është e vendosur në pozitën e duhur, në ketë fazë njehsori elektrik nuk ka bërë matjen e 
energjisë se shpenzuar, mbas kontrollës është bërë rregullimi i urës në vend dhe është bllombuar 
njehsori elektrik. 
 
Departamenti i Faturimit në KEK me datë 27.02.2009 e ka ngarkuar konsumatorin me ngarkesë për 
shfrytëzim të paautorizuar me anë të faturës DPR09HP07362 në vlerë prej 1,781.76€. 
Pas ngarkesës së KEK-ut për shfrytëzim të paautorizuar të energjisë elektrike në vlerë prej 1,781.76€, 
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 përgjigjes 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 ka bërë shqyrtimin e ankesës së konsumatorit dhe me 
datë 23.02.2012 ka nxjerr vendim duke refuzuar pjesërisht ankesën e konsumatorit dhe duke 
kërkuar nga KEK-u që të shkarkojë konsumatorin nga fatura e rikthimit të humbjeve DPR09HP07362 
në vlerë prej 1,781.76€ e datës 27.02.2009 dhe duke kërkuar të bëjë rillogaritjen e faturës së 
rikthimit të humbjeve duke marr për bazë shpenzimin e krijuar dhe të regjistruar muaj për muaj nga 
konsumatori në njehsorin elektrik nr. 31008149 dhe të njëjtës t’i shtohet nga 1/3 (një e treta e 
energjisë) për muaj, në kohëzgjatje prej 24 muaj ashtu siç është llogaritur në faturën e rikthimit të 
humbjeve 
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Pas marrjes se vendimit të DMK-së, më datë 16.03.2012 konsumatori ka parashtruar ankesë në 
Bordin e ZRRE-së, me të cilën ka kundërshtuar në tërësi vendimin e DMK-së nr. 
ZRRE/DMK_V_761_03_12 të datës 28.03.2012.  
Bordi i ZRRE-së në mbledhjen e mbajtur me datë 26.06.2012 ka shqyrtuar dhe analizuar dëshmitë e 
paraqitura nga konsumatori, përkatësisht kundërshtimet e theksuara në ankesë ndaj vendimit të 
DMK-së.  
 
Bordi i ZRRE-s pas shqyrtimit të procesverbaleve të KEK-ut ka vërejtur se punëtorët e autorizuar të 
KEK-ut të datës 12.02.2009 gjatë inspektimit të pikës matëse është konstatuar se njehsori elektrik 
është i vulosur me vulë të plumbit dhe se pas këputjes së kësaj vule është vërejtur se një urë e 
tensionit nuk është e vendosur në pozitën e duhur, andaj njehsori elektrik në këtë fazë nuk bënë 
matjen e energjisë elektrike. Bordi ka konstatuar se largimi i urave të tensionit sipas nenit 3 pika c) të 
procedurës për identifikimin dhe parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike si 
dhe nenit 29, paragrafi 2 të Rregullës për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji Elektrike, 
konsiderohen si shfrytëzim i paautorizuar i energjisë elektrike. 
Sipas analizës së bërë shpenzimit të energjisë elektrike para dhe pas inspektimit të pikës matëse 
është vërejtur se kemi rritje të shpenzimit pas inspektimit të pikës matëse. Mesatarja e shpenzimit të 
energjisë elektrik para inspektimit të pikës matëse prej periudhës 01/2005 e deri më 01/2009 është 
72 kWh/muaj, ndërsa mesatarja e shpenzimit të energjisë elektrike pas inspektimit të pikës matëse 
prej periudhës 03/2009 – 09/2011 është 213 kWh/muaj.  
Nga listat e leximit të KEK-ut është vërejtur se në listën e leximit të periudhës 04/2008 është 
evidentuar se njehsori elektrik nr. 31008149 është në rregull por mungon vula distributive. 
 
Bordi i ZRRE-së ka analizuar edhe faturën e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike 
DPR09HP07362 të datës  27.02.2009 në vlerë prej 1781.76€ dhe ka vërejtur se KEK-ut ka gabuar në 
llogaritje ngase nuk ka respektuar saktë nenin 12 të Procedurës së përkohshme për identifikimin dhe 
parandalimin e shfrytëzimit të energjisë elektrike, ku në atë nen rregullohet çështja e faturimit me 
shfrytëzim të paautorizuar për konsumatorët komercial.  
Çështja e kërkesës së konsumatorit për tërheqjen e padisë së KEK-ut të ushtruar ndaj konsumatorit 
për vepër penale nga neni 252 i Kodit Penal të Kosovës, nuk është kompetencë e ZRRE-së pasi që kjo 
çështje është procedurë e veçantë e cila iniciohet nga KEK-u në prokurorinë komunale dhe se është 
kompetencë e gjykatës për vendosjen e saj.  
 
Bordi i ZRRE-së ka mandat të shqyrtojë vetëm ankesat dhe kontestet që nuk përmbajnë elemente të 
veprës penale, ku në rastin e juaj është shqyrtuar vetëm ankesën lidhur me faturën e shfrytëzimit të 
paautorizuar të energjisë elektrike (rikthim i humbjeve). 
 
Bordi i ZRRE-së në mbledhjen e mbajtur me datë 20.06.2012 ka analizuar ankesën e konsumatorit 
dhe vendimin e nxjerr nga ana e DMK nr. ZRRE/DMK_V_737_02_12, dhe pas analizimit të 
hollësishëm të të gjitha dëshmive tjera të prezantuara në shkresat e lëndës ka vendosur si në 
dispozitivin 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 


