
 

1 
Adresa: Rr. Hamdi Mramori nr. 1, 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: 12.10.2012 
Kodi i ZRRE‐së: V_470_2012 
Nr. i Referencës: ZRRE/DMK_V_812_06_12 

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 Kreut 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_812_06_12; dhe 
5. Ankesën e KEK-ut me datë 25.09.2012. 

Në mbledhjen e mbajtur më 12 tetor 2012 nxorri këtë: 

VENDIM 

I  REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin S. A. (shifra në KEK: 
DFE - 133908), 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_812_06_12 i datës 26.06.2012. 

Arsyetim 

Punëtorët e autorizuar të KEK-ut për inspektimin e pikave matëse me datë 08.10.2010 kanë 
inspektuar pikën matëse të konsumatorit me shifër DFE – 40827, ku gjatë inspektimit punëtorët e 
autorizuar kanë konstatuar se konsumatori S. M. nuk ekziston pasi në këtë objekt tani jeton 
konsumatori S. S.  

Punëtorët e autorizuar të KEK-ut gjatë inspektimit të pikës matëse të konsumatorit me datë 
08.10.2010 kanë se evidentuar që konsumatori S. S. ka shifër DFE 133908 dhe furnizohet përmes 
njehsorit elektrik nr. 30367175 si dhe kanë evidentuar që njehsori elektrik nr. 7546889 është i 
shkyçur nga rrjeti elektrik. 

Me datë 31.01.2011 Departamenti i Faturimit në KEK përmes një urdhër lejimi / ngarkimi nr. 16173 e 
ka ngarkuar konsumatorin me shifër DFE – 133908 në vlerë prej 1,262.50€. Pas kësaj ngarkese 
konsumatori ka parashtruar ankesë KEK. Departamenti për Konsumatorë në KEK ka shqyrtuar lëndën 
e konsumatorit ku edhe ka refuzuar ankesën e tij. Konsumatori pas marrjes së përgjegjës nga ana e 
KEK-ut, 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 26.06.2012 ka nxjerr vendim duke aprovuar ankesën e konsumatorit dhe duke kërkuar nga KEK-
u që të shkarkojë konsumatorin me shifër DFE - 133908 nga urdhër lejimi/ngarkimi nr. 16173 i datës 
31.01.2011 në vlerë prej 1,262.50€, si dhe i ke theksuar KEK-ut që borxhin e krijuar në shifrën DFE - 
40824 ta kërkojë përmes Gjykatave kompetente nga konsumatori S. M. 
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Pas marrjes së vendimit të DMK-së, me datë 25.07.2012 KEK-u ka parashtruar ankesë në Bordin e 
ZRRE-së ndaj këtij vendimi, me të cilën ka kundërshtuar në tërësi vendimin e DMK-së nr. 
ZRRE/DMK_V_812_06_12 të datës 26.06.2012, 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 tetor 2012 ka analizuar dëshmitë e paraqitur nga 
ana e KEK-ut, përkatësisht bazën e kundërshtimit se borxhi i krijuar është në të njëjtën objekt si në 
shifrën e vjetër dhe se konsumatori për t’iu shmangur obligimeve të krijuara në shifrën e vjetër ka 
bërë hapjen e shifrës së re. 

Bordi i ZRRE-së ka analizuar procesverbalin e kontrollës së KEK-ut nr. 0111097 dhe raportin e 
komisionit të KEK-ut dhe ka vërejtur se punëtorët e autorizuar të KEK-ut kanë inspektuar pikën 
matëse të konsumatorit me shifër DFE – 40824 të regjistruar në emër të S. M. dhe se kanë konstatuar 
se njehsori elektrik i kësaj shifre nuk ekziston dhe se në atë objekt jeton S. A. me shifër DFE – 133908.  

Bordi gjatë analizës së dëshmive ka vërejtur se konsumatori me datë 09.04.2002 ka bërë pagesën për 
kyçje dhe instalimin e pajisjeve të reja duke iu përmbajtur dhe respektuar procedurat me ç’rast edhe 
i është hapur shifra e konsumatorit DFE – 133908. Nga transaksionet e konsumatorit të kësaj shifre 
vërehet se konsumatori nga fillimi përkatësisht periudha 08/2002 është faturuar bazuar në 
shpenzimet e regjistruara në njehsorin elektrik nr. 30367175. Po ashtu është analizuar edhe kontrata 
e shitblerjes së patundshmërisë mes S. A. dhe M. S. e cila kontratë është e vërtetuar në Gjykatën 
Komunale në Lipjan të datës 12.11.2001. Sipas kësaj vërehet se me të blerë konsumatori objektin 
sipas kontratës, aplikuar për lidhje të re dhe se ka bërë edhe pagesën për lidhje të re andaj KEK-u i ka 
hapur konsumatorit shifrën e re.  

Bordi i ZRRE-së ka analizuar ankesën e KEK-ut ku është theksuar se borxhi i shkaktuar është krijuar në 
të njëjtin objekt si në shifrën e vjetër she se konsumatori për t’iu shmangur borxhit të krijuar në 
shifrën e vjetër ka hapur shifër të re. Gjatë analizës së ankesës së KEK dhe dokumenteve të 
prezantuara në lëndë vërehet se ka disa kontradikta, ngase konsumatori S. A. me të nënshkruar 
kontratën për shitblerje të patundshmërisë ka aplikuar në KEK për lidhje të re dhe ka bërë pagesën 
për lidhje të re. Konsumatori nuk mundet të hap shifër të re, konsumatori sipas Rregullës për Kushtet 
e Përgjithshme të Furnizimit me Energji, aplikon në KEK për lidhje të re dhe pastaj bënë pagesën për 
lidhje të re ndërsa është KEK-u i cili pas inspektimit në teren aprovon kërkesën për lidhje të re dhe i 
hap shifër të re konsumatorit. Po ashtu në shifrën e konsumatorit DFE – 40824 në emër të S. M. 
vërehet se nga periudha 01/2003 e deri më 02/2004 kemi të bëjmë me pasivizimin të shifrës ngase 
nuk ka asnjë të dhënë për këtë periudhë dhe se nuk ka asnjë të dhënë se kush ka bërë pasivizimin e 
kësaj shifre dhe kush e ka hapur, pasi që në programin e KEK-ut çasje kanë vetëm punëtorët e 
autorizuar të KEK-ut. Faturimi i shifrës DFE - 40824 vërehet se prej 08/2002 kemi të bëjmë me 
faturim pa matje si dhe me faturim vetëm me taksa e jo me shpenzim të energjisë elektrike. Bordi i 
ZRRE-së duke i marrë për bazë të gjitha argumentet e theksuara më lart, konstaton se vendimi i DMK-
së, është vendim I drejt dhe I bazuar në ligj.  

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 
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. 
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Bordi i ZRRE-së në mbledhjen e mbajtur me datë 12.10.2012 ka analizuar ankesën e KEK-ut dhe 
vendimin e nxjerrë nga ana e DMK-së nr. ZRRE/DMK_V_812_06_12, dhe pas analizimit të hollësishëm 
të të gjitha dëshmive tjera të prezantuara në shkresat e lëndës ka vendosur 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 

 


