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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_783_04_12; dhe  
5. Ankesa e KEK-ut me datë 04.05.2012; 

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

VENDIM 

I REFUZOHET ankesa e KEK- ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin H.A. (shifra në KEK: 
DPR - 204744 ), nga Prishtina, 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_783_04_12 i datës 30.04.2012. 

Arsyetim 

Punëtorët e autorizuar të KEK-ut për inspektimin e pikave matëse me datë 11.06.2011 kanë 
inspektuar pikën matëse të konsumatorit dhe kanë evidentuar se me kërkesë të konsumatorit janë 
dalë në vend të ngjarjes për ndërrim të grupit tarifor, mirëpo nuk mund të përfundohet për arsye se 
njehsori elektrik ka frenim mekanik. Mbas këtij inspektimi punëtorët e autorizuar të KEK-ut me datë 
14.03.2011 kanë dalë te konsumatori dhe kanë konstatuar se duhet t’i bëhet ndërrimi i grupit tarifor 
nga amvisëria 4/2 në biznes 7/2, si dhe njehsori elektrik merret në shqyrtim për verifikim dhe 
kalibrim. 

Punëtorët e qendrës së kalibrimit me datë 05.05.2011 kanë bërë kontrollimin detal të njehsorit 
elektrik nr. 17680332, ku është konstatuar se njehsori elektrik bllombat shtetërore i ka të falsifikuara, 
nga ana e jashtme njehsori dëmtime nuk ka, numëruesi i njehsorit është i manipuluar, ka gjurmë të 
gërvishtjes se numrave në numërator. Ndërsa nga qendra e kalibrimit është lëshuar edhe protokolli 
mbi shqyrtimin e njehsorit elektrik ku është konstatuar se njehsori elektrik në matjen e energjisë 
është i saktë.  

Pas procesverbalit të kalibrimit Departamenti i Faturimit në KEK me datë 29.06.2011 e ka ngarkuar 
konsumatorin me ngarkesë për shfrytëzim të paautorizuar me anë të faturës DPR11HP10132 në vlerë 
prej 6243.82€. Pas 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.  
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Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve ka bërë shqyrtimin e ankesës së konsumatorit dhe me 
datë 30.04.2012 ka nxjerr vendim duke aprovuar ankesën e konsumatorit dhe duke kërkuar nga KEK-
u të shkarkoj konsumatorin me shifër DPR - 204744 nga fatura e shfrytëzimit të paautorizuar të 
energjisë elektrike (rikthim i humbjeve) DPR11HP10132 të datës 29.06.2011 ne vlerë prej 6,243.82€. 

Pas marrjes se vendimit të DMK-së, më datë 04.05.2012 KEK-u ka apeluar vendimin e DMK-së në 
Bordin e ZRRE-së, me të cilën ka kundërshtuar pjesshëm vendimin e DMK-së nr. 
ZRRE/DMK_V_783_04_12 të datës 04.05.2012, 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-së ka analizuar procesin e kontrollës nr. 0791266 të datës 09.03.2011 dhe procesin e 
kontrollës nr. 044244 të datës 14.03.2011 dhe kanë vërejtur se në procesverbalin e parë të kontrollës 
punëtorët e KEK-ut përveç që kanë theksuar se nuk mund të ndërrohet grupi tarifor për arsye teknike 
kanë evidentuar se njehsori elektrik nr. 17680332 ka frenim mekanik por nuk kanë ndërmarrë asnjë 
hap për të sqaruar se pse vjen deri te ky frenim mekanik, si dhe kanë vërejtur se në procesverbalin e 
kontrollës së datës 14.03.2011 pasi është bërë ndërrimi i grupit tarifor punëtorët e KEK-ut e kanë 
vulosur njehsorin e ri elektrik me dy vula distributive C100002120 dhe C100002121.  

Po ashtu Bordi i ZRRE-së ka analizuar edhe procesin e kalibrimit dhe protokollin e shqyrtimit të 
njehsorit elektrik dhe ka vërejtur se ka mospërputhje ngase në procesverbalin e kalibrimit theksohet 
se nga ana e jashtme njehsori dëmtime nuk ka, ndërsa në protokollin mbi shqyrtimin e njehsorit 
elektrik theksohet se njehsori elektrik është i dëmtuar. Nga fotografitë e siguruar nga Qendra e 
Kalibrimit, njehsori elektrik nr. 17680332 nuk ka ndonjë dëmtim të jashtëm e cila mund të vërehet. 

Është bërë edhe analizimi i shpenzimit të energjisë elektrike dhe është vërejtur se ka ndryshime të 
mëdha të shpenzimit, ngase me njehsor të vjetër në disa periudha kohore kryesisht gjatë sezonës 
dimërore elektrik nr. 17680332 ka shpenzim të lartë e në disa periudha gjatë sezonës verore nuk fare 
shpenzim. Shpenzimi i energjisë elektrike me njehsorin elektrik të vjetër nr. 17680332 kryesisht në 
sezonën dimërore ka qenë i lartë dhe se në sezonën verore ka edhe shpenzim zero, mirëpo edhe me 
njehsorin e ri elektrik nr. 9231819 vërehet e njëjta gjendje. Po ashtu gjatë analizimit të shpenzimit 
është vërejtur se edhe me njehsorin e vjetër elektrik nr. 17680332 e po ashtu edhe me njehsorin e ri 
elektrik nr. 9231819 ka periudha kohore disa mujore ku faturat e energjisë elektrike janë me 
shpenzim zero, si: 06/2005 – 10/2005, 02/2007 – 12/2007,02/2008 – 04/2008, 06/2008 – 10/2008 
dhe 05/2010 – 09/2010, dhe se të gjitha këto periudhe janë me njehsorin e vjetër, ndërsa 06/2011 – 
10/2011 janë me njehsorin e ri elektrik. 

Bordi i ZRRE-së ka vërejtur se KEK-u e ka faturuar konsumatorin me shfrytëzim të paautorizuar 
(rikthim i humbjeve) duke konsideruar konsumatorin si konsumator komercial, derisa ndërrimi i 
njehsorit elektrik ka ndodhur kur konsumatori ka qenë duke u faturuar si konsumator shtëpiak. Pra 
KEK-u ka bërë kontrollimin e njehsorit elektrik (kalibrimin) nr. 17680332 dhe se ai njehsori deri në 
momentin e ndërrimit siç theksuar edhe më herët ka qenë duke u faturuar si konsumator shtëpiak 
(4/02) e jo komercial (7/02) siç edhe e ka ngarkuar KEK-u konsumatorin. 

Bordi i ZRRE-së ka vërejtur edhe shkresat e ZRRE-së dërguar KEK-ut për kompletimin e disa 
dokumenteve shtesë, si listat e leximit të periudhës kontestuese dhe kanë theksuar se KEK-u është 
dashur të siguroj dokumentet e kërkuara nga ZRRE sipas Ligjit dhe legjislacionit sekondar.  
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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. 

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_783_04_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 

 


