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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 17 të Ligjit për 
Rregullatorin e Energjisë; 

2. Dispozitat sipas Kapitullit 3, Nenit 16 të Rregullës mbi Procedurën e Zgjidhjes së Kontesteve 
në Sektorin e Energjisë; 

3. Dëshmitë dhe procedurat e paraqitura nga palët; 
4. Vendimin e DMK-së në ZRRE; ZRRE/DMK_V_284_09_09; 
5. Apelimin e Vendimit të DMK-së nga Konsumatorët e lagjes Arbëria të datës 07.10.2009; dhe 
6. Nenin 18 të Rregullës mbi Procedurën e Zgjidhjes së Kontesteve në Sektorin e Energjisë. 

 
Në mbledhjen e mbajtur më 30 tetor 2009 është shqyrtuar ankesa e paraqitur nga konsumatorët e 
lagjes Arbëria, të përfaqësuar nga Skënder Ajeti dhe bazuar në faktet e paraqitura dhe në bazë të 
kompetencave të dhëna sipas Nenit 18 të Rregullit mbi Procedurën e Zgjidhjes së Kontesteve ; Bordi i 
Zyrës së Rregullatorit për Energji merr këtë: 
 

VENDIM 
 

REFUZOHET ankesa e konsumatorëve të lagjes Arbëria të përfaqësuar nga Skënder Ajeti , si në arsyet 

e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi. 

Arsyetim 

Faturimi i energjisë së shpenzuar zbatohet në bazë të tarifave të aprovuara nga Bordi i Zyrës së 

Rregullatorit për Energji me vendim V_101_2009, në përputhje me Rregullin mbi Parimet e Llogaritjes 

së tarifave në Sektorin e Energjisë Elektrike, si dhe duke u bazuar në të dhënat e lexuara nga njehsori 

elektrik për çdo periudhë të faturimit.  

Korporata Energjetike e Kosovës ka dëshmuar që konsumatorët e lagjes Arbëria janë të faturuar për 

energjinë e konsumuar dhe për taksat tjera, në përputhje me tarifen e duhur sipas sistemit tarifor. 

Departamenti për mbrojtjen e konsumatorëve me datë 25.08.2009 ka bërë monitorimin e qendrës 

për leximin e njehsorëve nga distanca për konsumatorët e lagjes Arbëria në KEK sh.a dhe ka 

konstatuar se faturimi i energjisë elektrike të shpenzuar dhe matur me njehsorë digjital bëhet në 

përputhje të plotë me sistemin tarifor të aprovuar nga Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji 

Konsumatorët janë të obliguar që të ju lejojnë qasje në pronat e tyre përfaqësuesve të KEK-ut, me 

qëllim të leximit, testimit , inspektimit , mirmbajtjes, kyçjeve dhe pajisjeve përkatëse ashtu siç 

parashihet ne nenet 27 dhe 28 të Ligjit pë Energji. 



 

 

Bordi i ZRRE‐së ka analizuar ankesën e konsumatorëve të lagjes Arbëria , Vendimin e lëshuar nga 
Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve: ZRRE/DMK_V_277_08_09, ka konstatuar se vendimi 
është në pajtim me Rregullat e ZRRE‐së. 
 
Konsumatorët e lagjes Arbëria nuk kanë ofruar ndonjë dëshmi shtesë kundër këtij Vendimi, andaj 
Bordi i ZRRE‐së ka vendosur ta refuzojë ankesën e konsumatorëve të lagjes Arbëria  për arsyet e 
paraqitura në vendimin e DMK-së  në ZRRE. 
 
Këshillë Juridike: Kundër këtij Vendimi, pala ka të drejtë të iniciojë procedurë gjyqësore në Gjykatën 
Kompetente në Prishtinë, brenda katërmbëdhjetë (14) ditësh prej ditës së pranimit të këtij Vendimi. 
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