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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_775_04_12; dhe  
5. Ankesa e KEK-ut me datë 04.06.2012; 

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

VENDIM 

I REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin I. Z. (shifra në KEK: 
DPR - 6610 ), 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_775_04_12  i datës 24.04.2012. 

Arsyetim 

Punëtorët e autorizuar të KEK-ut për inspektimin e pikave matëse me datë 20.08.2003 punëtoret e 
autorizuar të KEK-ut, kanë bërë regjistrimin e njehsorit elektrik në ketë proces figuron emri i 
konsumatorit Musa Muharrem Bala, njehsori nr. 5139829 dhe gjendja e njehsorit elektrik: TL= 22325 
kWh (tarifa e lartë) dhe TU=55399 kWh (tarifa e ulët). 

Me datë 26.04.2011 punëtoret e autorizuar të KEK-ut për inspektimin e pikave matëse kanë bërë 
inspektimin e pikës matëse te konsumatori, ku kanë konstatuar se konsumatori gjatë ri-kyçjes ilegale 
e ka djegur njehsorin dhe e ka bërë ndërrimin e njehsorit vet. 

Me datë 26.04.2011 punëtorët e autorizuar të KEK-ut për ndërrim njehsori kanë dalë te konsumatori 
dhe kanë bërë ndërrimin e njehsorit elektrik, ku kanë hequr nga matja njehsorin elektrik nr. 5139829 
dhe kanë vendosur për matje njehsorin elektrik nr. 93349692. Në vërtetimin mbi ndërrimin e 
njehsorit elektrik është konstatuar se me urdhëresë është dalë dhe është bërë pranimi dhe ndërrimi i 
njehsorit. Po ashtu në procesverbal është theksuar se konsumatori duke u vet kyçur ka bërë lidhje të 
shkurt dhe e ka djegur njehsorin ku ketë njehsor nuk e ka prezantuar për të marr në verifikim dhe 
kalibrim, si dhe është konstatuar se furnizimi është bërë me kabllo 4x6mm, derën e ka të mbyllur dhe 
nuk kemi mundur të bëjmë regjistrimin e pajisjeve që posedon konsumatori. 

Departamenti i Faturimit në KEK me datë 14.06.2011 e ka ngarkuar konsumatorin me ngarkesë për 
shfrytëzim të paautorizuar me anë të faturës DPR11HP09979 në vlerë prej 270.88€. 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, 
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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 24.04.2012 ka nxjerr vendim duke aprovuar ankesën e konsumatorit dhe duke kërkuar nga KEK-
u që të shkarkoj konsumatorin nga fatura e rikthimit të humbjeve DPR11HP09979 datë 14.06.2011 në 
vlerë prej 270.88€. 

Pas marrjes se vendimit të DMK-së, më datë 06.06.2012 KEK-u ka apeluar vendimin e DMK-së në 
Bordin e ZRRE-së, me të cilën ka kundërshtuar pjesërisht vendimin e DMK-së nr. 
ZRRE/DMK_V_775_04_12 të datës 24.04.2012, 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 për mos prezantim të njehsorit elektrik.  

Bordi i ZRRE-së ka analizuar procesverbalin e KEK-ut nr. 0913882 të datës 26.04.2011 dhe vërtetimin 
e ndërrimit të njehsorit elektrik ku është bërë ndërrimi i njehsorit elektrik dhe ka vërejtur se procesi i 
parë nr. 0913882 dhe vërtetimi i ndërrimit të njehsorit janë përpiluar në emër të Musa Bala e jo në 
emër të Ilaz Zeka siç është faturuar konsumatori me rikthim humbjeve. Në vërtetimin mbi ndërrimin 
e njehsorit elektrik është konstatuar se me urdhëresë është dalur dhe është bërë pranimi dhe 
ndërrimi i njehsorit. Po ashtu në procesverbal është theksuar se konsumatori duke u vet kyçur ka 
bërë lidhje të shkurt dhe e ka djegur njehsorin ku ketë njehsor nuk e ka prezantuar për të marr në 
verifikim dhe kalibrim, si dhe është konstatuar se furnizimi është bërë me kabëll 4x6mm, derën e ka 
të mbyllur dhe nuk kemi mundur të bëjmë regjistrimin e pajisjeve që posedon konsumatori. 

Është analizuar edhe shkresa zyrtare nga Agjencia Kosovare e Pronës (AKP) e datë 26.11.2010 me të 
cilën është theksuar se kjo pronë është zbrazur me qëllim të kthimit në posedim mirëpo bartësi i të 
drejtës ka dështuar t’i marr çelësat ne kohen e aranzhuar pronës se përmendur janë shkatërruar nga 
Agjencia, po ashtu është theksuar se agjencia nuk ka juridiksione te ruaj pronën nga uzurpimet e 
paligjshme dhe është udhëzuar qe policia është autoriteti qe te dëboj uzurpatorin dhe te kthej 
pronën pronarit te ligjshëm.  

Sipas listave të leximit të KEK-ut, lexuesi i KEK-ut në listën e leximit të periudhës 03/2010 ka 
konstatuar se mungon bllomba distributive dhe njehsori elektrik nr. 5139829 është në rregull; në 
listën e leximit për periudhën 04/2010 ka konstatuar se njehsori elektrik nr. 5139829 është në rregull 
dhe vulën (bllomba) distributive në rregull; në listën e leximit të periudhës 05/2010 ka konstatuar se 
mungon vula (bllombë) ndërsa njehsori elektrik nr. 5139829 është në rregull; në listën e leximit të 
periudhës 06/2010 dhe 07/2010 është konstatuar se njehsori  elektrik nr. 5139829 është në rregull, si 
dhe vulën distributive e ka në rregull, në listat e leximit të periudhës 08/2010 dhe 09/2010 ka 
konstatuar se njehsorit elektrik i mungon bllomba dhe duhet të bëhet kontroll njehsori; në listën e 
leximit të periudhës 10/2010 lexuesi ka konstatuar se njehsori elektrik është në rregull si dhe vula 
distributive është në rregull; në listat e leximit 12/2010, 01,02,03/2011 është konstatuar se nuk ka 
qasje në lexim, ndërsa periudha 04/2011 është konstatuar se është bërë ndërrimi i njehsorit elektrik. 

Bordi i ZRRE-së ka analizuar faturën e rikthimit të humbjeve DPR11HP09979 datë 14.06.2011 të 
përpiluar nga Departamenti i faturimit në KEK dhe konstaton se KEK sha ka gabuar ka gabuar në 
llogaritjen e faturës së rikthimit të humbjeve, ngase për fatura mujore ka përdorur dy vlera të 
ndryshme, njërën në vlerë prej 32.32 € dhe tjetrën ne vlerë prej 38.92 €.  

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 
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përmbajtja. Kundërshtimet që janë dhënë në ankesë nuk i referohen se cilat dispozita ligjore janë 
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_775_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 

 


