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Prishtinë: 20.06.2012 
Kodi i ZRRE‐së: V_415_2012 

Nr. i Referencës:ZRRE/DMK_V_740_02_2012 
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_740_02_2012; dhe 
5. Ankesën e konsumatorit me datë 06.03.2012; 

Në mbledhjen e mbajtur më 20 qershor 2012 nxori këtë: 
 

VENDIM 
 

I  REFUZOHET ankesa i konsumatorit F. I. (shifra në KEK: DPR – 90042832) 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_740_02_2012 i datës 28.02.2012. 

 
Arsyetim 

 
Konsumatori me shifër DPR – 90042832 me datë 27.06.2006 ka parashtruar kërkesë zyrtare në KEK 
për lidhje të re. Punëtorët e autorizuar të KEK-ut për inspektimin e pikave matëse me datë 
03.07.2006 kanë inspektuar pikën matëse të konsumatorit dhe kanë evidentuar të dhënat teknike të 
njehsorit elektrik nr. 12380917 me gjendje: TL=000014 kWh (tarifa e lartë) dhe TU=000410 kWh 
(tarifa e ulët). 
 
Punëtorët e autorizuar të KEK-ut me datë 10.12.2008 kanë inspektuar pikën matëse të konsumatorit 
dhe kanë konstatuar se njehsori elektrik është i vulosur me vulë distributive nr. 70043400, por që ka 
dy urat e larguara L2 dhe L3 kurse L1 është në rregull. Ekipi i KEK-ut ka evidentuar se njehsori elektrik 
shkyçet nga rrjeti elektrik dhe vuloset me vulë distributive A 10088321 si dhe kanë bërë regjistrimin e 
të dhënave teknike të pikës matës. 
Pas këtij inspektimi Departamenti për Faturim në KEK me datë 18.12.2008 ka ngarkuar konsumatorin 
me ngarkesë për shfrytëzim të paautorizuar me anë të faturës DPR08HP07169 në vlerë prej 
1,904.68€.  
Konsumatori me datë 22.12.2008 ka parashtruar ankesë në Departamentin për Konsumator në KEK 
duke kundërshtuar ngarkesën për shfrytëzim të paautorizuar të energjisë elektrike. 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 28.02.2012 ka nxjerr vendim duke refuzuar ankesën e konsumatorit si të pabazë.  
Pas marrjes se vendimit të DMK-së, më datë 16.03.2012 konsumatori ka parashtruar ankesë në 
Bordin e ZRRE-së duke kundërshtuar në tërësi vendimin e DMK-së nr. ZRRE/DMK_V_740_02_12 të 
datës 28.02.2012. 
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Bordi i ZRRE-së në mbledhjen e mbajtur me datë 20.06.2012 ka analizuar të gjitha dëshmitë e 
paraqitura nga konsumatori, përkatësisht kundërshtimet e theksuara në ankesë. 
Bordi i ZRRE-së ka shqyrtuar dhe analizuar procesverbalet e KEK-ut dhe ka vërejtur se punëtorët e 
autorizuar të KEK-ut me datë 10.12.2008 kanë inspektuar pikën matëse të konsumatorit dhe kanë 
konstatuar se njehsori elektrike nr. 12380917 është i vulosur me vulë distributive nr. 70043400, por 
dy ura i ka të larguara. Bordi vlerëson se largimi i urave të tensionit sipas nenit 4, pika c) të 
procedurës së përkohshme për identifikimin dhe parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të 
energjisë elektrike, konsiderohet shfrytëzim i paautorizuar i energjisë elektrike. 
Sipas listave të leximit të KEK-ut theksohet se lexuesi i KEK-ut në listat e leximit ka konstatuar se 
njehsori elektrik është në rregull dhe se ka vulën distributive në rregull.  
 
Bordi i ZRRE-së ka analizuar edhe mospërputhjen mes numrit të vulës distributive e cila është 
evidentuar me rastin e inspektimit të datës 10.12.2008 dhe listave të leximit, ngase në në 
procesverbalin e KEK-ut është evidentuar vula distributive nr. 70043400, ndërsa në listat e leximit 
vula distibutive nr. 7008361.  
 
Bordi i ZRRE-së në mbledhjen e mbajtur me datë 20.06.2012 ka analizuar ankesën e konsumatorit 
dhe vendimin e nxjerr nga DMK nr. ZRRE/DMK_V_740_02_2012 dhe pas analizimit të hollësishëm të 
të gjitha dëshmive tjera të prezantuar në shkresën e lëndës ka vendosur si në dispozitivin e këtij 
vendimi.  
 
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 ndodhë e fundit. 
 
 
Bordi i ZRRE‐së 
 
_______________________ 
Enver Halimi, kryesues 
 
_______________________ 
Përparim Kabashi, anëtar 
 
_______________________ 
Blerim Koci, anëtar 
 
_______________________ 
Merita Kostari, anëtare 
 
_______________________ 
Krenar Bujupi, anëtar 


