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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. Nenin 18 të Rregullës mbi Procedurën e Zgjidhjes së Kontesteve në Sektorin e Energjisë; 
3. Dëshmitë e paraqitura nga palët; 
4. Rekomandimin e DMK të ZRRE‐së: ZRRE/DMK_R_861_09_12;  

Në mbledhjen e mbajtur më 01 tetor 2012 nxori këtë: 

VENDIM 

REFUZOHET pjesërisht ankesa e konsumatorit T.H., konsumatori komercial (shifra DPR – 90048962), 
nga Prishtina, si në arsyet e paraqitura të këtij vendimi. 

Arsyetim 

Konsumatori në ankesën e tij drejtuar DMK-së në ZRRE me datë 08.08.2012 ka apeluar përgjigjen e 
KEK Sh.A – Divizioni i Furnizimit – Departamenti për Konsumatorë të datës 06.07.2012 lidhur me 
kontestimin e faturës  04/2012. 

 Me datë 24.04.2012 punëtorët e autorizuar të KEK-ut për inspektimin e pikave matëse kanë 
inspektuar pikën matëse të konsumatorit dhe kanë konstatuar se konsumatori posedon 
njehsor elektrik të pa regjistruar. Konsumatori ka dy njehsor elektrik, njëri është 5A me 
numër nr. 36004013 me reduktor 100/5A me gjendje T1=01255.71 dhe T2= 00279.94 dhe 
është i vendosur brenda objektit para dy apo tre muajve dhe nuk përputhët me kWh e 
njehsorit elektrik i cili është brenda në restorant. Në vazhdim të procesverbalit theksohet se 
numri i njehsorit të vendosur në restorant është nr. 38444504 me gjendje T1=90226 dhe T2= 
22205, i cili shkyçet nga rrjeti dhe lidhet në njehsorin i cili faturohet në mënyrë legale. Ekipi i 
KEK-ut ka kërkuar që kWh e regjistruara në njehsorin nr. 38444504 të faturohen në shifrën 
DPR 90048962. 

 Provë: Procesverbali i KEK-ut nr. 1605718 datë 24.04.2012 

 Me datë 07.05.2012 KEK-u e ka ngarkuar konsumatorin me faturë mujore të energjisë 
elektrike në vlerë prej 9,648.83 €, për periudhën 04/2012. 

 Provë: Transaksionet e konsumatorit të shifrës DPR – 90048962 dhe fatura e energjisë 
elektrike e muajit 04/2012 

 Konsumatori ka parashtruar ankesë në Departamentin për konsumator në KEK duke 
kundërshtuar faturën e muajit 04/2012. 

 Provë: Ankesa e konsumatorit 

 Me datë 06.07.2012 Departamenti për Konsumator në KEK iu është përgjigjur konsumatorit 
duke e refuzuar dhe duke u thirrur në procesverbalin e inspektimit nr. 1605718 të datës 
24.04.2012. 

 Provë: Përgjigja e KEK-ut e datës 06.07.2012 
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 Me datë 08.08.2012, konsumatori ka apeluar përgjigjur e KEK-ut në DMK të ZRRE-së. 
Provë: Ankesa e konsumatorit në DMK të ZRRE-së 

ZRRE, duke analizuar të gjitha dëshmitë e paraqitura nga ana e konsumatorit dhe KEK-ut, ka vërejtur 
se: 

 Punëtorët e autorizuar të KEK-ut për inspektimin e pikave matëse me datë 24.04.2012 kanë 
inspektuar pikën matëse të konsumatorit dhe kanë konstatuar se konsumatori posedon 
njehsor elektrik të pa regjistruar. Konsumatori ka dy njehsor elektrik njeri është 5A me 
numër nr. 36004013 me reduktor 100/5A me gjendje T1=01255.71 kWh dhe T2= 00279.94 
kWh dhe është vendosur brenda objektit para dy apo tre muajve dhe nuk përputhët me kWh 
e njehsorit elektrik i cili është brenda në restoran. Numri i njehsorit të vendosur në restorant 
është nr. 38444504 me gjendje T1=90226 kWh dhe T2= 22205 kWh i cili shkyçet nga rrjeti 
dhe lidhet në njehsorin i cili faturohet në mënyrë legale. Ekipi i KEK-ut ka kërkuar që kWh e 
regjistruara në njehsorin nr. 38444504 të faturohen në shifrën DPR 90048962. 
Provë: Procesverbali i KEK-ut nr. 1605718 datë 24.04.2012 

 Departamenti i Faturimit në KEK me datë 07.05.2012 e ka ngarkuar konsumatorin me shifër 
DPR – 90048962 me faturë mujore të energjisë elektrike 0412110429DPR-90048962 në vlerë 
prej 9,648.83 € për shpenzimet e energjisë elektrike të regjistruara në njehsorin elektrik nr. 
38444504 me gjendje: T1=90226 kWh (tarifa e lartë) dhe T2= 22205 kWh (tarifa e ulët) deri 
në periudhën 04/2012. 

 Provë: Transaksionet e konsumatorit fatura 0412110429DPR-90048962 datë 07.05.2012 

 DMK ka analizuar procesverbalin e përpiluar nga ekipi i KEK-ut nr. 1605718 datë 24.04.2012   
dhe konstaton se ekipi i KEK-ut nuk ka sqaruar nëse njehsori elektrik me numër nr. 36004013 
me Transformator Matës Rrymor (TMRR) 100/5A është aktiv dhe se i njëjti njehsor është i 
kyçur në rrjetin elektrik, nga furnizohet pika matëse dhe kjo lenë të kuptohet se njehsori 
elektrik nr. 38444504 ka qenë i lidhur bashkë me njehsorin nr. 36004013 për të cilin 
konstaton se është vendosur brenda objektit dy deri në tre muaj para periudhës së 
inspektimit. Sipas procesverbalit të lartcekur numri i evidentuar i njehsorit elektrik i cili bënë 
regjistrimin e energjisë së shpenzuar të konsumatorit me shifër DPR – 90048962 është nr. 
96256451. Punëtorët e autorizuar të KEK-ut nuk kanë ofruar dëshmi të mjaftueshme që do 
të vërtetonin skemën e kyçjes së njehsorit elektrik nr. 38444504 në rrjetin elektrik duke mos 
vërtetuar shfrytëzimin e paautorizuar të energjisë nga konsumatori si dhe nuk është sqaruar 
shkyçja e njehsorit elektrike të konsumatorit nga rrjeti elektrik, por që punëtorët e 
autorizuar të KEK-ut kanë evidentuar se është bërë lidhja e njehsorit elektrik nr. 38444504 
në rrjetin e brendshëm të objektit duke mos sqaruar formën e kyçjes së këtij njehsori në 
rrjetin e brendshëm të objektit. I vetmi konstatim i ekipit të KEK-ut është që kWh e 
regjistruara në njehsorin  nr. 38444504 nuk përputhën me shpenzimet e njehsorit elektrik nr. 
36004013, por që nuk kanë sqaruar nëse njehsori elektrik nr. 36004013 është i kyçur në 
rrjetin e KEK-ut apo në rrjetin e brendshëm të objektit i cili furnizohet nga njehsori nr. 
96256451. 

 Sipas nenit 10 të Procedurës së përkohshme për identifikimin dhe parandalimin e 
shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike, theksohet se punëtorët e autorizuar të 
KEK-ut të cilët e plotësojnë procesverbalin te vendi i ndodhjes duhet të japin përshkrimin e 
qartë, të saktë dhe të kompletuar të shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike, 
përshkrimin e veprimeve të ndërmarra pas konstatimit për shfrytëzim të paautorizuar të 
energjisë elektrike, evidentimin e saktë të gjitha pajisjeve elektrike që posedon konsumatori 
në momentin e plotësimit të procesverbalit, shkyçja nga rrjeti elektrik, riaftësimi i pikës 
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matëse, etj. Procesverbali nr. 1605718 i datës 24.04.2012 nuk është i përpiluar ashtu siç e 
specifikon neni 10 i procedurës së lartcekur, ngase ka lënë shumë çështje të hapura. 

 Sipas nenit 11 të Procedurës së përkohshme për identifikimin dhe parandalimin e 
shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike, punëtorët autorizuar të energjisë 
elektrike të KEK-ut duhet të bëjnë fotografi nga vendi i ndodhjes së shfrytëzimit të 
paautorizuar të energjisë elektrike dhe prova tjera që i bashkohen procesverbalit. Në 
procesverbalin e KEK-ut nr. 1605718 të datës 24.04.2012 nuk është theksuar se është bërë 
fotografimi i pikës matëse për të mbështetur konstatimin e tyre.  

 DMK me datë 24.08.2012 ka bërë inspektimin e pikës matëse të konsumatorit si dhe kanë 
bërë verifikimin e gjendjes reale. Sipas inspektimit dhe fakteve të gjetura DMK konstaton se 
njehsori elektrik nr. 36001013 ka qenë i kyçur në rrjetin elektrik të KEK-ut para inspektimit të 
bërë nga punëtorët e KEK-ut dhe se i njëjti është shkyçur në shtyllë pasi ka bërë furnizimin e 
një pjese të objektit në mënyrë ilegale. Bazuar në shpenzimin e regjistruar (kWh) e 
regjistruar në njehsorin elektrik nr. 36001013 konstatohet se ky njehsor nuk ka qenë gjatë i 
kyçur në rrjetin elektrik të KEK-ut ndërsa mënyra e kyçjes së njehsorit elektrik nr. 38444504 i 
cili bënë furnizimin e restorantit me energji elektrike nuk lë vend të dyshimit se i njëjti ka 
qenë gjithnjë i kyçur jashtë pikës matëse përkatësisht i kyçur në mënyrë ilegale. Gjatë 
bisedës me konsumatorin është vërtetuar se i njëjti ka vendosur njehsorin elektrik nr. 
36001013 me qëllim të kyçjes në daljen tjetër për rastet kur në njërën dalje nuk ka energji 
elektrike, por që nuk ka ofruar dëshmi me të cilat do të vërtetohej që ai paraprakisht për 
kyçje ka kërkuar apo aplikuar për kyçje në KEK dhe që kjo kyçje i është lejuar nga KEK-u e që 
është në kundërshtim me Kreun III të Rregullës për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me 
Energji  dhe procedurat në fuqi, pasi që konsumatori mund të furnizohet vetëm nga një pike 
kyçëse të rrjetit. 

 DMK me datë 24.08.2012 i është drejtuar Departamentit për përkujdesjen e konsumatorëve 
me qëllim që të sqarohet procesverbali nr. 1605718 i datës 24.04.20121 i përpiluar nga 
punëtorët e autorizuar të KEK-ut gjatë inspektimit të pikës matëse. Me datë 27.08.2012 
Departamentit për përkujdesjen e konsumatorëve është përgjigjur dhe ka konfirmuar se 
shkyçja nga rrjeti elektrik i është bërë njehsorit elektrik nr. 38444504. 
Provë: Përgjigja e Departamentit për përkujdesjen e konsumatorëve datë 27.08.2012 

 Konsumatori në deklaratën e tij thekson se shpenzimi i ngarkuar në faturën e muajit 04/2012 
nuk është real pasi që njehsori numër nr. 38444504 përdoret si njehsor kontrollues i 
brendshëm dhe se energjia e shpenzuar regjistrohet në njehsorin elektrik nr. 96256451 dhe 
faturohet në shifrën DPR 90048962. Konsumatori po ashtu deklaron se njehsori elektrik nr. 
36004013 nuk është aktiv dhe nuk është i kyçur. Sipas konsumatorit njehsori elektrik nr.  
36004013 ka qenë i kyçur në rrjetin e KEK-ut, por që nuk ka qenë i regjistruar në KEK dhe se 
në kohën e inspektimit nga ekipi i KEK-ut është bërë edhe shkyçja e tij nga rrjeti elektrik nga 
po ky ekip. 
Provë: Deklarata e konsumatorit  

 Sipas analizave të bëra rrjedhës së energjisë aktive dhe transaksioneve të konsumatorit 
vërehet se mesatarja e faturave të energjisë elektrike sipas muajve dhe viteve nuk ka 
ndryshuar dhe kjo mund të shihet: 2008 – 5093 €/muaj; 2009 – 3328 €/muaj; 2010 – 3732 
€/muaj; 2011 – 3470 €/muaj; 2012 – 3517 €/muaj. Mesatarja e përgjithshme e faturave të 
energjisë elektrike para inspektimit të kontrollës prej periudhës 09/2008 – 03/2012 është 
3644 €/muaj, ndërsa mesatarja e faturave të energjisë elektrike pas inspektimit të kontrollës 
prej periudhës 04/2012 – 07/2012 është 3668 €/muaj. Nga kjo mund të vërehet qartë se nuk 
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ka ndryshim të faturave të energjisë elektrike si para inspektimit të KEK-ut si pas inspektimit 
të KEK-ut.  

 DMK konsideron se konsumatorit është dashur t’i faturohen shpenzimi (kWh) e regjistruar 
në njehsorin elektrik nr. 36004013, në vend të shpenzimit (kWh) të regjistruar në njehsorin 
elektrik nr. 38444504, pasi që njehsori elektrik nr. 36004013 ka qenë i kyçur në rrjetin 
elektrik pa lejen e KEK-ut dhe jashtë Procedurave të Rregullës për Kushtet e Përgjithshme të 
Furnizimit me Energji. 

DMK duke u bazuar në analizat dhe argumentet e paraqitura më lartë, rekomandon Bordin e ZRRE-
së, që të refuzojë pjesërisht ankesën e konsumatorit dhe të obligon KEK-un që të: 

1. Shkarkoj konsumatorin me shifrës DPR – 90048962 nga fatura 0412110429DPR-90048962 e 
datës 07.05.2012 në vlerë 9,648.83 €; 

2. Faturoj konsumatorin me shifër DPR – 90048962  me shpenzimin (kWh) e regjistruar në 
njehsorin elektrik nr. 36001013 (T1=01255.71 kWh dhe T2= 00279.94 kWh) me konstant 
C=20. 

Bordi i ZRRE-së ka rishikuar të gjitha dokumentet dhe argumentet e paraqitura dhe pas analizës së 
lëndës së konsumatorit ka vendosur që të refuzojë pjesërisht ankesën e konsumatorit për arsyet e 
paraqitura në rekomandimin e DMK të ZRRE-së.  
Sipas këtij vendimi, KEK-u është i obliguar që: 

1. Shkarkoj konsumatorin me shifrës DPR – 90048962 nga fatura 0412110429DPR-90048962 e 
datës 07.05.2012 në vlerë 9,648.83 €; 

2. Faturoj konsumatorin me shifër DPR – 90048962  me shpenzimin (kWh) e regjistruar në 
njehsorin elektrik nr. 36001013 (T1=01255.71 kWh dhe T2= 00279.94 kWh) me konstant 
C=20. 

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 i Bordit 

 
_______________________ 
Përparim Kabashi, anëtar 

_______________________ 
Blerim Koci, anëtar 

_______________________ 
Merita Kostari, anëtar  

_______________________ 
Krenar Bujupi, anëtar 


