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Prishtinë, 27.01.2023 
Kodi i ZRRE‐së: V_1673_2023 

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji  

Duke u bazuar në: 

− Nenin 9, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.7, nenin 15 dhe 17 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë 
(Nr. 05/L-084); 

− Nenin 17 dhe 18 të Rregullës për Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e Energjisë; 

− Vendimi i DMK-së të ZRRE‐së: ZRRE/DMK_V_2399_12_22 i dt.14.12.2022 

− Kundërshtimi i KESCO-s i datës 30.12.2022; 

në seancën e mbajtur më datë 27.01.2023 nxori këtë: 

V E N D I M 

I. Aprovohet si i bazuar Kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin S.B DPR 
– 90159754, nga Komuna e Prishtinës.  

II. Anulohet Vendimi i Departamentit për Mbrojtjen e Konsumatorëve në ZRrE, me nr. 
ZRrE/DMK_V_2399_12_22, i datës 14.12.2022.  

 

A r s y e t i m 

Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve në ZRrE, me datë 14.12.2022 ka marrë Vendim me nr. 

ZRrE/DMK_V_2399_12_22 me të cilin e ka aprovuar ankesën e konsumatorit S.B dhe e ka obliguar 

ndërmarrjen KESCO që të bëj korrigjimin e faturimit te periudhës 10/2021 deri ne periudhën 09/2022 

duke marre per baze mesataren e shpenzimeve te konsumatorit me njehsorin e ri elektrik nr. 69068547 

per periudhën 10/11/2022 (TL=316.5 kWh dhe TU=109 kWh).  

I pakënaqur me Vendimin e DMK-së, i licencuari KESCO, brenda afatit ligjor ka paraqitur Kundërshtim 

në Bordin e ZRrE-së, për këto shkaqe: 

- KESCO konsideron se faturimi i kontestuar është i saktë dhe është bërë sipas gjendjeve të 

regjistruara në njehsor,  

- Mesatarja e shpenzimeve te konsumatorit me njehsorin e ri elektrik nr. 69068547 eshte TL= 

386 kWh dhe TU= 138 kWh dhe jo TL=316.5 kWh dhe TU=109 kWh 

- Apeluesi KESCO kërkon nga Bordi i ZRRE-së që të pezullojë vendimin e DMK-së 

ZRRE/DMK_V_2399_12_22 i datës 14.12.2022 për konsumatorin S.B. 

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji në mbledhjen e mbajtur me datë 27.01.2023 ka analizuar të 

gjitha shkresat e lëndës të prezantuara nga palët në kontest, si dhe vendimin e Departamentit për 

Mbrojtjen e Konsumatorëve dhe pas kësaj ka vërtetuar se vendimi i DMK-së si vendim i shkallës së 

parë duhet te anulohet.  
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Pas shqyrtimit dhe administrimit të të gjitha shkresave të lëndës, e në veçanti ankesa e konsumatorit 

në KESCO datë 10.08.2022, procesverbali i inspektimit nr. 0734282 datë 01.09.2022; raporti mbi 

kontrollimin-pranimin e grupit matës nr. 024918 datë 19.09.2022; procesverbali mbi ndërrimin dhe 

heqjen e njehsorit elektrik nr. 0759144 datë 20.09.2022, procesverbali i shqyrtimin të saktësisë se 

matjes të njehsorit elektrik Nr.org.02Nr. 15762 datë 05.12.2022, përgjigjën e KESCO-s të dt. 

12.09.2022, ankesën e konsumatorit në DMK të ZRrE-së të dt. 10.10.2022, Vendimin e DMK/ZRrE të 

dt. 14.12.2022, Kundërshtimin e KESCO-s të dt. 30.12.2022, Rrjedhës së Energjisë Elektrike, 

Transaksionet dhe Listat e Leximit, ka gjetur se, Kundërshtimi i KESCO-s është i bazuar. 

Me datë 10.08.2022 konsumatori ka parashtruar ankesë në Departamentin për Konsumator në KESCO 

duke kërkuar që ti behet shqyrtimi i saktësisë se matjes të njehsorit elektrik nr. 20073363, për shkak 

të dyshimit të matjes dhe faturimit jo të saktë. Pas ankesës se konsumatorit me datë 01.09.2022 

punëtorët e autorizuar te KEDS-it per inspektimin e pikave matëse kane inspektuar piken matëse te 

konsumatorit ku kane evidentuar gjendjen e shpenzimeve te regjistruara ne njehsorin elektrik nr. 

20073363 ku TL=004059 kWh dhe TU=001876 kWh. ZRRE ka analizuar procesverbalin e inspektimit 

dhe konstaton se ekipet e KEDS-it kane evidentuar vetëm gjendjen e shpenzimeve te regjistruara ne 

njehsorë si dhe nuk kanë kane evidentuar se njehsori elektrik ka çrregullime ne matje. 

ZRRE me qellim te shqyrtimit dhe verifikimit te matjes dhe dyshimeve te konsumatorit mbi matjen jo 

te saktë te njehsorit elektrik nr. 20073363, me datë 14.09.2022 ka kërkuar nga KEDS qe te bëjë 

shqyrtimin e saktësisë se matjes me pajisje portable “ZERA”. Bazuar ne kërkesën e ZRRE ekipet e 

autorizuara te KEDS-it me datë 19.09.2022 kanë inspektuar njehsorin elektrik nr. 20073363 me gjendje 

TL=004254 kWh dhe TU=001979 kWh si dhe kanë konstatuar se: Klasa e saktësisë se matjes është prej 

-0.10% deri më 26.9% dhe se e njëjta argumentohet edhe me foto. Me datë 20.09.2022 punëtorët e 

autorizuar te KEDS-it per inspektimin e pikave matëse kane inspektuar piken matëse te konsumatorit 

ku kane larguar nga matja njehsorin elektrik nr. 20073363 me gjendje TL=004254 kWh dhe TU=001979 

kWh si dhe kane vendosur per matje njehsorin elektrik nr. 69068547 me gjendje TL=000139 kWh dhe 

TU=000058 kWh. Ekipi i KEDS-it ka evidentuar po ashtu qe njehsori i demontuar dërgohet ne qendrën 

e kalibrimit per verifikim. Bazuar ne te dhënat e evidentuara ne procesverbal vërtetohet se shpenzimet 

e konsumatorit të evidentuara në CCP për periudhën gusht dhe shtator 2022 përputhën me 

shpenzimet e evidentuar ne procesverbalin e inspektimit. 

Me datë 05.12.2022 punëtorët e autorizuar të qendrës së kalibrimit kanë bërë shqyrtimin e saktësisë 

se matjes për njehsorin elektrik nr. 20073363 me gjendje TL=004264 kWh dhe TU=001985 kWh ku 

kanë konstatuar se: njehsori elektrik nuk është ne rregull, njehsori elektrik nuk është i djegur, njehsori 

elektrik nuk është i dëmtuar nga ana e jashtme, njehsori elektrik nuk ka probleme me sisteme matëse, 

njehsori elektrik bllombat(vulat) i ka në rregull, si dhe gabimi ne matje është -0.29%. ne procesverbal 

po ashtu është evidentuar vërejtja se: Njehsori elektrik ka te paraqitur FF 10000000 dhe Load profile 

nuk mund te lexohet. 

Bordi i ZRRE  ka analizuar raporti mbi kontrollimin-pranimin e grupit matës nr. 024918 datë 19.09.2022 

si dhe procesverbalin e shqyrtimin të saktësisë se matjes të njehsorit elektrik Nr.org.02Nr. 15762 datë 

05.12.2022 dhe ka konstatuar se ka dallime te mëdha ne mes te gabimit ne matje te evidentuar ne 

shqyrtimin e saktësisë se matjes me pajisje ZERA dhe shqyrtimit te saktësisë ne laboratorin e kalibrimit. 
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Po ashtu ka shqyrtuar edhe sqarimet e dërguara nga KESCO e ku thuhet se: “Ju informojmë që pasi 

është verifikuar njehsori me pajisen ZERA nga ekipet përgjegjëse të OSSH-ës është bërë ndërrimi dhe 

është rekomanduar që të dërgohet për verifikim të mëtejshëm në laborator.  Sipas informatave të 

pranuara nga OSSH, njehsori është rekomanduar që të testohet në laborator për arsye të pa mundësisë 

së testimeve në terren, jo për shkak të pasaktësisë. Njehsori nuk ka pasur mundësi të testohet saktë në 

terren për shkak të kërcimeve të ngarkesës. Pasi testimit në laborator njehsori ka rezultuar në rregull 

në matje, mirëpo gjatë testimit janë evidentuar disa probleme të tjera të cilat janë softverike, në këtë 

rast laboratori nuk ka pasur mundësi të marr një lexim softverik por e gjithë kjo nuk është që ka ndikuar 

në matje ose dëmton konsumatorin. Për këtë njehsorë sikurse gjithë të tjerët është evidentuar në 

procesverbal që problem softverik dhe personat përgjegjës pranë OSSH-së kanë rekomanduar që i njëjti 

mos te dërgohet tek ndonjë konsumator tjetër dhe është sugjeruar të vazhdohet në procedura tjera”. 

Bordi ka analizuar rrjedhën e energjisë elektrike listat e leximit si dhe procesverbalin mbi ndërrimin 

dhe heqjen e njehsorit elektrik, dhe ka konstatuar se, shkalla e parë në DMK, ka gabuar në rastin e 

korrigjimit pasi qe konsumatorit nuk i takon korrigjim financiar. Po ashtu me rastin e analizës se 

dokumentacionit, Bordi konstaton se KESCO me rastin e faturimit të konsumatorit per periudhën para 

ndërrimit te te njehsorit elektrik nr. 20073363 ka vepruar konform nenit 28  paragrafit 1dhe 2 të 

Rregullës për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji  ku thuhet se: 1. Furnizuesi është i 

detyruar të sigurojë që konsumatorët të jenë të faturuar për energjinë e shpenzuar r dhe për tarifat 

tjera, sipas strukturës tarifore të përcaktuar dhe në përputhje me llojin e tarifës të dakorduar me 

Konsumatorin (nëse është e aplikueshme) dhe 2. Faturimi i energjisë së shpenzuar zbatohet për çdo 

periudhë të faturimit duke u bazuar në të dhënat e lexuara nga njehsori dhe të mbledhura nga 

Operatori i Sistemit ose Furnizuesi ashtu siç është rënë dakord në kontratën për furnizim, ose me tarifa 

të miratuara nga Rregullatori për konsumatorët që gëzojnë të drejtën e shërbimit universal dhe 

furnizuesit të mundësisë së fundit.  

Bordi i ZRRE-së në mbledhjen e mbajtur me datë 27.01.2023 pas analizimit të gjithë asaj që u theksua 

më lartë, ka vendosur si në dispozitivin e këtij vendimi. 

III. Vendimi nxirret në gjuhën shqipe dhe do të përkthehet në gjuhën serbe dhe angleze. Në rast 

të mospërputhjes në mes të versioneve, do të mbisundojë versioni në gjuhën shqipe. 

IV. Vendimi hyn në fuqi në datën e miratimit nga Bordi, dhe do të publikohet në faqen elektronike 

zyrtare të ZRRE-së. 

Këshillë Juridike: Pala e pakënaqur me këtë Vendim mund të iniciojë konflikt administrativ në Gjykatën 

Themelore në Prishtinë, Departamenti për Çështje Administrative, 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. 
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Bordi i ZRRE‐së: 
 

        _______________________ 
Ymer Fejzullahu, Kryesues  

 
_______________________ 
Selman Hoti, anëtar 

_______________________ 
Izet Rushiti, anëtar 

_______________________ 
Lutfije Dervishi, anëtare 
 
_______________________ 
Gani Buçaj, anëtar  

 

 

Vendimi u dërgohet: 

 KESCO-s,  

 Konsumatorit S.B, dhe 

 Arkivit të ZRRE-së. 
 

 

 

 

 


