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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_779_04_2012; dhe 
5. Ankesën e konsumatorit me datë 25.05.2012; 

Në mbledhjen e mbajtur më 20 qershor  2012 nxori këtë: 
 

VENDIM 
 

I REFUZOHET ankesa e konsumatorit K. N. (shifra në KEK: DPR – 8592) 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_779_04_2012 i datës 26.04.2012. 

 
Arsyetim 

 
Punëtorët e autorizuar të KEK-ut me datë 03.02.2011 kanë bërë inspektimin e pikës matëse të 
konsumatorit me shifër DPR – 8591 dhe kanë konstatuar se në siguresa gjatë punimit janë djegur 
njehsorët dhe se janë lidhur daljet gabimisht, ku banesa me nr. 151 me njehsorin nr. 08195431. 
 
Departamenti i Faturimit i KEK-ut me datë 11.05.2011 i ka lëshuar konsumatorit urdhër lejimin / 
ngarkimin konsumatorit me shifër DPR – 8592 me të cilën kjo shifër është ngarkuar me një ngarkesë 
prej 281.78€ në arsyetimin se korrigjimi është bërë duke bartur faturat prej periudhës 03/2010 deri 
më 02/2011 për arsye se ka ndodhur gabim në kyçje nga siguresat e shifrës DPR – 8591 në siguresat 
DPR – 8592. 
 
Pas ngarkesës së bërë nga KEK-u, konsumatori me datë 07.06.2011 ka parashtruar ankesë në 
Departamentin për Konsumator në KEK, duke kundërshtuar ngarkesën prej 281.78€. 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 26.04.2012 ka nxjerr vendim duke refuzuar pjesërisht ankesën e konsumatorit dhe duke 
kërkuar nga KEK-u që të shkarkojë konsumatorin nga ngarkesa (korrigjimi) nr. 33263 i datës 
11.05.2011 në vlerë prej 281.78 € dhe për shkak të gabimit në lidhjet e njehsorëve nga ana e 
punëtorëve të vet KEK-ut, të ngarkoj konsumatorin me shifër DPR -8 592 në vlerë prej 154.67 €, prej 
periudhës 03/2010 e deri te periudha 01/2011.  
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Pas marrjes se vendimit të DMK-së, më datë 25.05.2012 konsumatori ka apeluar ketë vendim në 
Bordin e ZRRE-së, me të cilën ka kundërshtuar në tërësi vendimin e DMK-së nr. 
ZRRE/DMK_V_779_04_12 të datës 26.04.2012, dhe njëherit ka propozuar që të sqarohet se nga 
është ngarkuar gjithë ai shpenzim i energjisë elektrike. 
 
Bordi i ZRRE-së në mbledhjen e mbajtur me datë 20.06.2012 ka analizuar të gjitha dëshmitë e 
prezantuara nga konsumatori, përkatësisht kundërshtimet e theksuara në ankesë ndaj vendimit të 
DMK-së.  
Bordi i ZRRE-s pas shqyrtimit të procesverbalit të KEK-ut ka vërejtur se punëtorët e KEK-ut me datë 
03.02.2011 kanë inspektuar pikën matëse të konsumatorit me shifër DPR – 8591 dhe kanë konstatuar 
se gjatë punimeve janë lidhur daljet e njehsorëve gabim pasi më parë janë djegur njehsorët elektrik. 
Në këtë procesverbal po ashtu është theksuar se në shifrën e lartcekur është lidhur njehsori elektrik 
nr. 08195435.  
 
KEK-u e ka ngarkuar konsumatorin me shifër DPR – 8592 në vlerë prej 281.78€ për shkak të gabimit 
të lidhjeve të njehsorëve të shifrave DPR – 8591 dhe DPR – 8592 prej periudhës 03/2010 – 02/2011. 
KEK-u ka marrë në llogaritje edhe periudhën 02/2011 edhe përkundër që procesverbali i kontrollës 
është bërë me datë 03.02.2011.  
 
Nga kjo është vërejtur se KEK-u është dashur të merr për bazë faturat prej periudhës 03/2010 – 
01/2011 dhe ato fatura të shifrës DPR – 8591 t’i barten shifrës DPR – 8592 dhe e kundërta, si dhe 
gjatë këtyre transferimeve të zbriten pagesat e bëra nga konsumatorët, ashtu siç është theksuar 
edhe në vendimin e DMK-së. 
Në listat e leximit të KEK-ut vërehet se lexuesi i KEK-ut, në shifrën DPR – 8592 në listën e leximit të 
periudhës 02/2010 nuk ka evidentuar asgjë ndërsa në periudhën 03/2010 lexuesi i KEK-ut ka 
evidentuar ndërrim njehsori nr. 08195435. Ndërrimin e njehsorit elektrik lexuesi i KEK-ut e ka 
evidentuar edhe te shifra DPR – 8591. 
 
Bordi i ZRRE-së ka analizuar transaksionet e konsumatorit për të dy shifrat DPR – 8592 dhe DPR – 
8591, ku shihen faturat e ngarkuara nga KEK-u si dhe pagesat e bëra nga të dy shifrat, andaj pas 
analizimit dhe verifikimit të tyre faturave dhe pagesave del se llogaritja e bërë nga Departamenti për 
Mbrojtjen e Konsumatorëve është e saktë. 
 
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_779_04_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 

 


