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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_784_05_12; dhe  
5. Ankesa e KEK-ut me datë 05.06.2012; 

Në mbledhjen e mbajtur më 01 tetor 2012, nxorri këtë: 

VENDIM 

I REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A. D. (shifra në KEK: 
DPR – 90040719), nga Fushë Kosova 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_784_05_12 i datës 07.05.12. 

Arsyetim 

Punëtorët e autorizuar të KEK-ut për inspektimin e pikave matëse me datë 27.03.2008 gjatë 
inspektimit të pikës matëse kanë konstatuar se njehsori elektrik i konsumatorit duhet të shkoj për 
verifikim në qendrën e kalibrimit për shkak të dyshimit në xhamin e njehsorit elektrik. Pas kësaj 
punëtorët e autorizuar të KEK-ut me datë 11.04.2008 kanë bërë ndërrimin e njehsorit elektrik, ku 
kanë hequr njehsorin elektrik nr. 34888196 dhe kanë vendosur njehsorin elektrik nr. 8176734. 

Me datë 20.06.2008 punëtorët e autorizuar të qendrës së kalibrimit kanë bërë kontrollimin detal të 
njehsorit elektrik nr. 34888196, dhe kanë konstatuar se njehsori elektrik bllombat shtetërore i ka në 
rregull, nga ana e jashtme njehsori dëmtime nuk ka, për rreth qelqit nga ana e djathtë është futur 
shiriti filmik dhe është pengu puna e diskut, në brendi të njehsorit ka pluhur të shiritit filmik. 

Departamenti i Faturimit në KEK me datë 25.07.2008 e ka ngarkuar konsumatorin me ngarkesë për 
shfrytëzim të paautorizuar me anë të faturës DPR08HP06344 në vlerë prej 2,034.40€. Pa kësaj 
ngarkese të bërë nga KEK-u, konsumatori ka parashtruar ankesë në Departamentin për Konsumator 
në KEK duke kundërshtuar ngarkesën për shfrytëzim të paautorizuar të energjisë elektrike. 
Departamenti për Konsumator në KEK pas ankesës së bërë nga konsumatori ka shqyrtuar lëndën e 
konsumatorit dhe 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 07.05.2012 ka nxjerr vendim duke refuzuar pjesërisht ankesën e konsumatorit dhe duke 
kërkuar nga KEK-u që të shkarkoj konsumatorin nga fatura e rikthimit të humbjeve DPR08HP06344 të 
datës 25.07.2008 në vlerë prej 2,034.40 €, si dhe duke kërkuar nga KEK-u që të bënë rillogaritjen e 
faturës së rikthimit të humbjeve duke ngarkuar konsumatorin me mesatare të shpenzimit me njehsor 
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të ri elektrik nr. 8176734 prej periudhës 05/2008 – 04/2009 që është 668.4 kWh/muaj dhe duke u 
kthyer mbrapa në periudhë kohore prej 12 muaj 

Pas marrjes se vendimit të DMK-së, më datë 05.06.2012 KEK-u ka apeluar vendimin e DMK-së në 
Bordin e ZRRE-së, me të cilën ka kundërshtuar në tërësi vendimin e DMK-së nr. 
ZRRE/DMK_V_784_05_12 të datës 07.05.2012, dhe njëherit ka propozuar që 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 01.10.2012 ka shqyrtuar dhe analizuar dëshmitë e 
paraqitura nga KEK-u, përkatësisht kundërshtimet e theksuara në ankesë ndaj vendimit të DMK-së.  

Bordi i ZRRE-s pas analizave të bëra procesverbalit të KEK-ut nr. 0122740 të datës 27.03.2008 dhe 
procesverbalit të kalibrimit ka vërejtur se përshkrimi i dyshimit në xhamin e njehsorit elektrik i 
konstatuar në procesverbalin e kontrollës nuk është i qartë ndërsa është dashur të jetë më i qartë, si 
dhe punëtorët e KEK-ut është dashur të marrin fotografi nga vendi i inspektimit. Po ashtu është 
vërejtur se në procesverbalin e qendrës së kalibrimit nuk konstatohet ndonjë defekt i tillë sa i përket 
xhamit të njehsorit elektrik.  

Është marrë parasysh edhe aktgjykimi P.nr. 2034/2008 i datës 28.12.2009, i lëshuar nga Gjykata 
Komunale në Prishtinë me të cilin e ka shpallur fajtor konsumatorin dhe ka dënuar me dënim me 
kusht për vepër penale vjedhje e energjisë elektrike nga neni 252 par 1 i KPK-së, si dhe të dëmtuarën 
KEK-un e ka udhëzuar ne kontest të rregullt juridiko civil, pasi që i njëjti ka të parashtruar ankesën 
pranë Zyrës së Rregullatorit për Energji dhe se ekziston mundësia që ky Rregullator të ndërmerr 
ndonjë masë lidhur me vlerësimin e dëmit. 

Bordi ka analizuar edhe shpenzimin e energjisë elektrike me njehsorin e vjetër elektrike dhe me 
njehsorin e ri elektrik dhe ka vërejtur se nuk ka ndryshim të madh të shpenzimit mes këtyre 
njehsorëve. Nga analiza e përgjithshme e shpenzimit të energjisë elektrike shihet se mesatarja e 
shpenzimit të energjisë elektrike me njehsorin elektrik nr. 34888196 prej periudhës 12/2005 – 
04/2008 ka qenë 691 kWh/muaj, ndërsa mesatarja e shpenzimit të energjisë elektrike me njehsorin 
elektrik nr. 8176734 prej periudhës 05/2008 – 12/2011 është 676 kWh/muaj.  

Bordi i ZRRE-së ka analizuar edhe faturën e rikthimit të humbjeve DPR08HP06344 të datës 
25.07.2008 në vlerë 2034.40€ dhe ka vërejtur se llogaritja për rikthim të humbjeve që i është bërë 
këtij konsumatori nga ana e KEK-ut ka qenë 147.42€ për muaj, që është një vlerë shumë e lartë 
krahasuar me shpenzimet mujore që ka konsumatori, pasi që mesatarja e shpenzimit me njehsorin e 
vjetër nr.34888196 ka qenë 691 kWh/muaj, ndërsa me njehsorin e ri nr. 8176734 është 675 
kWh/muaj. Andaj duke u bazuar në këtë duhet të ngarkoi konsumatorin me mesatare të shpenzimit 
me njehsor të prej periudhës 05/2008 – 04/2009 që është 668.4 kWh/muaj dhe kjo të llogaritet për 
12 muaj ashtu siç është përcaktuar në faturën e rikthimit të humbjeve. 

Bordi i ZRRE-së pas analizimit të gjitha proceseve të KEK-ut, analizave të bëra shpenzimit të energjisë 
elektrike para dhe pas ndërrimit të njehsorit elektrik, konstaton se Departamenti për Mbrojtjen e 
Konsumatorëve në ZRRE, ka vepruar drejt kur ka kërkuar nga KEK-u që të shkarkon konsumatorin nga 
fatura e rikthimit të humbjeve DPR08HP06344, si dhe ka kërkuar nga KEK-u të bëjë rillogaritjen e 
faturës së rikthimit të humbjeve duke e ngarkuar me mesatare të shpenzimit të energjisë elektrike 
me njehsor të ri elektrik (periudha 05/2008 e deri më 04/2009) me nga 668.4 kWh për muaj dhe 
duke u kthyer mbrapa për 12 muaj. 

Bordi i ZRRE-së, ka vlerësuar se KEK-u në ankesën e tij nuk ka prezantuar asnjë provë të vetme me të 
cilën e vërteton faktin se vendimi i DMK-së, nuk është vendim i drejtë dhe i bazuar në ligj, gjithashtu 
ankesa e KEK-ut, nuk i përmban elementet bazë të një ankese pasi që është shumë e mangët për kah 
përmbajtja. Kundërshtimet që janë dhënë në ankesë nuk i referohen se cilat dispozita ligjore janë 
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shkelë nga ana e DMK-së, gjatë nxjerrjes së vendimit, por që KEK vetëm është thirr në formën e 
përgjithësuar pa konkretizuar decidivisht se ku janë bërë shkeljet gjatë nxjerrjes së këtij vendimi. 

Bordi i ZRRE-së në mbledhjen e mbajtur me datë 01.10.2012 ka analizuar apelimin e KEK sha dhe 
vendimin e nxjerr nga DMK nr. ZRRE/DMK_V_784_05_2012, dhe pas analizimit të hollësishëm të të 
gjitha dëshmive tjera të prezantuara në shkresat 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 

 


