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Adresa: Rr. Dërvish Rozhaja nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë 
Tel: 038 247 615 lok. 101, Fax: 038 247 620, E-mail: info@ero-ks.org, web: www.ero-ks.org 

 

Prishtinë: 22.04.2013 
Kodi i ZRRE‐së: V_525_2013 
Nr. i Referencës: ZRRE/DMK_R_921_03_13  

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; dhe  
4. Rekomandimin e DMK të ZRRE‐së: ZRRE/DMK_V_923_03_13. 

Në mbledhjen e mbajtur më 22 prill 2013, nxorri këtë: 

VENDIM 

APROVOHET ankesa e konsumatorit S. B. (N. I. B. F. L.L.C - shifra e konsumatorit në KEK: DGJ - 
9021693) nga Gjakova ndaj vendimit të DMK-së, si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij 
vendimi. 

Arsyetim 

 Me datë 18.10.2011 Departamenti i faturimit në KEK ka bërë një kontestim (korrigjim )në 
transaksionet e konsumatorit të shifrës DGJ – 9021693 sipas vendimit të AKP DGJ06D000328-
9021693 në vlerë prej 64,108.23 €. Me këtë rast shifra e konsumatorit DGJ – 9021693 është 
ngarkuar me shumën 64,108.23 €. 
Provë: Transaksionet e konsumatorit të shifrës DGJ – 9021693 

 Me datë 18.10.2011 Departamenti i faturimit në KEK ka bërë një kontestim (korrigjim) në 
transaksionet e konsumatorit të shifrës DGJ – 9021693 sipas vendimit të AKP DGJ11D000661-
9021693 në vlerë prej 42,033.09 €. Me këtë rast shifra e konsumatorit DGJ – 9021693 është 
shkarkuar me shumën 42,033.09 €. 
Provë: Transaksionet e konsumatorit të shifrës DGJ – 9021693 

 Me datë 27.01.2012 konsumatori ka parashtruar ankesë në Departamentin për konsumator 
në KEK duke kundërshtuar kontestimin (korrigjimin) e datës 18.10.2011. 
Provë: Ankesa e konsumatorit 

 Me datë 04.05.2012 Departamenti për Konsumator në KEK iu është përgjigjur konsumatorit 
duke refuzuar dhe duke u thirrur në pasqyrën e shpenzimeve dhe vendimin e AKP-së me nr. 
PEJ065-0055 datë 08.07.2011. 
Provë: Përgjigja e KEK-ut e datës 04.05.2012 

 Me datë 25.05.2012 konsumatori ka apeluar përgjigjur e KEK-ut në DMK të ZRRE-së. 
Provë: Ankesa e konsumatorit në DMK të ZRRE-së 

DMK në ZRRE duke analizuar të gjitha dëshmitë e paraqitura nga ana e KEK-ut dhe konsumatori, ka 
vërejtur se; 
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 Konsumatori S. B. ka ofruar vërtetimin e lëshuar me datë 18.08.2006 nga Agjencioni 
Kosovarë i Mirëbesimit - AKM me të cilin vërtetohet se me datë 28.07.2006 është bërë bartja 
e pasurisë dhe biznesit N.SH” D. – I. M. N.” tek kompania e re “I.M.N. B. F.” dhe pastaj 
aksionet e kompanisë së re “I.M.N B. F.” i janë shitur kompanisë “N. S.” Sh.P.K nga Gjakova 
(numri i regjistrimit të biznesit 70234387) dhe se ka hyrë në fuqi në ora 12:00 me datë 
31.07.2006. Në vërtetim e lëshuar nga AKM është specifikuar se kompania e re “N.S.” Sh.P.K 
nga Gjakova merr obligimet nga data 31.07.2006 e tutje si dhe mbesin si obligime të 
kompanisë së re borxhet e tre muajve të paraprak nga 31 Maj deri më 31 Korrik 2006. 
Provë: Vërtetimi nga Agjencioni Kosovarë i Mirëbesimit datë 18.08.2006 

 Konsumatori S. B. ka ofruar vërtetimin e lëshuar nga Agjencioni Kosovar i Mirëbesimit – AKM 
të datës 21.08.2006 mbi detyrimet e N.SH. ”I.M.N. Gjakovë” që i referohen biznesit të 
kompanisë të transferuara tek ndërmarrja e re N. C. I.M.N Gjakovë L.L.C. Në bazë të 
detyrimeve të parapara e që duhen të paguhen nga ndërmarrja e re I.M.N. B. F. L.L.C për 
KEK-un përfshihet borxhi në vlerë 22,075.14€. 
Provë: Vërtetimi i lëshuar nga AKM me datë 21.08.2006  

 Konsumatori ka ofruar vendimin e marrë nga Agjensioni Kosovar i Privatizimit numër PEJ065-
055 të datës 08.07.2011 mbi kërkesën e KEK-ut për kompensimin e borxhit të mbetur gjatë 
likuidimit të kompanisë NSH”I.M.N. Gjakovë” në vlerë 64,108.26€. Sipas vendimit të lëshuar 
kërkesa e KEK-ut është pranuar vetëm pjesërisht dhe atë për vlerën 42,033.09€ ndërsa vlera 
22,075.15€ bazuar në kontratën mbi shitblerjen e pronës datë 28.07.2006 mbetet të paguhet 
nga ndërmarrja e re përfshi edhe faturat e tre muajve te fundit. 
Provë: Vendimi i lëshuar nga AKP numër PEJ065-055 i datës 08.07.2011 

 Sipas transaksioneve të konsumatorit të shifrës DGJ – 9021693 konstatohet se KEK sha në 
kartelën e konsumatorit me datë 13.12.2006 ka bërë kontestimin e borxhit në vlerë 
64,108.23€, përkatësisht ka bërë prerjen e borxhit deri në periudhën 03.08.2006 kur edhe 
konsumatori S. B. ka filluar të ngarkohet për shpenzimet e krijuara me kompaninë e re. KEK 
sha ka anuluar ngrirjen/kontestimin e datës 13.12.2006 me datë 18.10.2011 bazuar në 
vendimin e AKP-së PEJ065-055 dhe se ka bërë korrigjimin/kontestimit në vlerë 42,033.09€ 
duke lënë si obligim konsumatorit të ri vlerën tjetër prej 22,075.15 € si borxh, bazuar në 
vendimin e marruar nga AKP-ja me datë 08.07.2011 sipas së cilit kompania e re i detyrohet 
KEK-ut që të paguaj borxhin në vlerë 22,075.15 €. 
Provë: Transaksionet e konsumatorit të shifrës DGJ – 9021693 

 DMK ka analizuar transaksionet e konsumatorit të shifrës DGJ – 9021693 dhe konstaton se 
borxhi total i konsumatorit të vjetër “I.M.N Gjakovë” para obligimeve të pronarit të ri “N.S.” 
Sh.P.K nga Gjakova ka qenë 62,027.35 € dhe kjo deri me datën 30.05.2006, ndërsa faturat e 
periudhës 05, 06 dhe 07 2006 sipas Rregullores së UNMIK –ut 2005/48 i mbeten blerësit të ri. 
Sipas faturave të ofruara nga konsumatori dhe transaksionit të konsumatorit konstatohet se 
konsumatori: me datë 09.06.2006 ka paguar vlerën 13,000€ si dhe me datë 23.06.2006 ka 
paguar vlerën 10,080.71 e që përfshin faturën e muajit 05/2006 në vlerë 23,080.71; me datë 
07.07.2006 ka paguar vlerën 10,000€ si dhe me datë 18.07.2006 ka paguar vlerën 9,440.60 e 
që përfshin faturën e muajit 06/2006 në vlerë 19,440.59€; me datë 17.08.2006 ka paguar 
vlerën 20,000€ e që përfshin faturën e muajit 07/2006 në vlerë 22,075.14€, por që mbeten si 
te papaguara edhe 2,075.14€ nga kjo faturë e muajit 07/2006. Pagesat për faturat maj 2006 
dhe qershor 2006 janë në emër të kompanisë” I.M.N F. e T., Gjakova ndërsa pagesa e faturës 
për periudhën 06/2006 është në emër të kompanisë N. C. I.M.N B. F. L.L.C. DMK konstaton se 
konsumatori i ri S. B. N. C. I.M.N B. F. L.L.C ka kryer të gjitha obligimet e bartura me kontratën 
e shitblerjes përveç vlerës prej 2,075.14€ e cila është e pa paguar, andaj sipas kësaj KEK sha 
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nuk mund ta ngarkoj konsumatorin me vlerën 22,075.14€ pasi që ai borxh i takon kompanisë 
së vjetër përkatësisht N.SH” D.-I. M. N.”. 
Provë: Transaksionet e konsumatorit 

 Konsumatori S. B. ka ofruar dëshmitë për pagesën e faturës 07/2006 me të cilat vërtetohet 
që i njëjti ka kryer obligimet e bartura sipas kontratës mbi blerjen e kompanisë dhe 
vërtetimit të lëshuar nga AKP mbi detyrimet e mbetura për borxhin e energjisë elektrike në 
vlerë 22,075.15€, por nga faturat e periudhës 07/2006 konsumatorit i mbeten të pa paguara 
edhe 2,075.13€, andaj KEK sha nuk duhet ta ngarkoj konsumatorin me vlerën 22,075.15€. 
Provë: Pagesat bankare dhe transaksionet e konsumatorit 

 Me datë 04.03.2013 DMK i ka dërguar një shkresë Agjensionit Kosovar të Privatizimit rreth 
sqarimeve shtesë për vendimin me nr. PEJ065-0055 të lëshuar nga Komiteti i Likuidimit i 
Ndërmarrjes Shoqërore D. “I.M.N”.  
Provë: Shkresa e DMK-së drejtuar AKP me datë 04.03.2013 

 Me datë 20.03.2013 Agjensioni Kosovar i Privatizimit i është përgjigjur shkresës së DMK-së 
dhe ka dhënë këtë sqarim: KEK-u me datë 18.07.2007 ka parashtruar kërkesë para komitetit 
të Likuidimit për kompensimin e të mirave dhe shërbimeve ndaj Ndërmarrjes në shumë prej 
64108.23€. Kërkesa e KEK-ut është shqyrtuar me datë 01.07.2011 nga Komiteti i Likuidimit D. 
“I. M. N.” dhe ka vendosur që të bënë pranimin e pjesërishëm të kërkesës duke pranuar 
shumën prej 42033.09€ dhe refuzuar shumën prej 22075.15€, ndërsa vendimi i është 
dërguar me datë 08.07.2011 dhe Komiteti i Likuidimit nga KEK-u nuk ka pranuar ndonjë 
kërkesë për rishqyrtimin e vendimit gjegjësisht ankesë. Vendimi i lartpërmendur është 
lëshuar bazuar në Rregulloren e UNMIK-ut 2005/48 konkretisht neni 34, paragrafi 4. Po ashtu 
në shkresë është cituar edhe neni 31, paragrafi 4 i rregullores së UNMIK-ut 2005/48 
Provë: Shkresa e AKP e datës 20.03.2013 

DMK në ZRRE pas analizave të bëra dëshmive dhe argumenteve të paraqitura më lartë, rekomandon 
Bordin e ZRRE-së që të aprovoj ankesën e konsumatorit dhe kërkon nga KEK-u që:  

1. Të shkarkoj shifrën e konsumatorit DGJ - 9021693 nga vlera e mbetur 19,994.26 € e 
korrigjimit DGJ06D000328-9021693 dhe korrigjimi DGJ11D000661-9021693. 

2. Vlerën e mbetur në shifrën e konsumatorit DGJ – 9021693 prej 19,994.26€, KEK-u duhet ta 
kërkoj përmes procedurës gjyqësore.  

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

1. Të shkarkoj shifrën e konsumatorit DGJ - 9021693 nga vlera e mbetur 19,994.26 € e 
korrigjimit DGJ06D000328-9021693 dhe korrigjimi DGJ11D000661-9021693. 

2. Vlerën e mbetur në shifrën e konsumatorit DGJ – 9021693 prej 19,994.26€, KEK-u duhet ta 
kërkoj përmes procedurës gjyqësore.  
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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 


