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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. 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_806_06_12; dhe 
5. Ankesën e KEK-ut me datë 09.07.2012. 

Në mbledhjen e mbajtur më 12 tetor 2012 nxori këtë: 

VENDIM 

I  REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin R. L., A. H. (shifra në 
KEK: DPR - 90027033), 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_806_06_12 i datës 06.06.2012. 

Arsyetim 

Konsumatori (Rilindja) me datë 27.05.2003 ka nënshkruar me KEK sha kontratën për shërbime me 
energji si konsumatori si grup tarifor 0.4 kV grupi I, fuqia maksimale 20kW, me numër njehsori 
8245448 dhe numri i vulës 10. 

Me kërkesë të konsumatorit me datë 17.03.2004 punëtorët e autorizuar të KEK-ut për inspektimin e 
pikave matëse kanë inspektuar pikën matëse dhe kanë konstatuar se konsumatori kalon në grupin e 
II tarifor 0.4 kV, andaj i njëjti nga kjo periudhe duhet të faturohet si grup tarifor II 0.4 kV. Ekipi i KEK-
ut po ashtu ka evidentuar të dhënat teknike të pikës matëse: numri i njehsorit nr. 8245448 me 
gjendje TL=40270.3 kWh (tarifa e lartë) dhe TU=29497.3 kWh (tarifa e ulët) ndërsa TMRR janë 
150/5A përkatësisht konstantja llogaritëse C=30. 

Me datë 10.10.2007 punëtorët e autorizuar të KEK-ut për inspektimin e pikave matëse kanë 
inspektuar pikën matëse të konsumatorit dhe kanë konstatuar se konsumatori duhet të bëjë ndërrim 
njehsori duke vendosur Grup matës si dhe është udhëzuar që brenda afatit 3 ditor të lajmërohet në 
shërbimin për konsumator 

Punëtorët e autorizuar të KEK-ut për inspektimin e pikave matëse me datë 16.06.2011 kanë 
inspektuar pikën matëse të konsumatorit dhe kanë evidentuar që konsumatori ka kaluar nga grupi 
tarifor 6/6 ne grupi tarifor 7/02. Bazuar në matjet e bëra si dhe karakteristikave të cekura punëtorët 
e autorizuar të KEK-ut kanë konstatuar se TMRR janë 150/5A, ndërsa konsumatori është faturuar me 
konstant C=15. Punëtorët e autorizuar të KEK-ut kanë evidentuar që duhet të bëhet korrigjimi i 
konstantës në faturim e cila duhet të jetë C=30 si dhe ekipet e matjes duhet të bëjnë vulosjen e 
TMRR dhe të mufizohet tensioni. Pas këtiji inspektimi punëtorët e autorizuar të KEK-ut me datë 
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29.06.2011 ekipi i autorizuar i KEK-ut për matje ka bërë inspektimin e pikës matëse të konsumatorit 
dhe kanë konstatuar se është bërë kontrollimi i pikës matëse, vulosja si dhe mufizimi i përçuesve të 
tensioneve, matja është gjysmë indirekte me TMRR-transformator rrymor 150/5A, konstantja C=30. 
Ekipi i KEK -ut ka udhëzuar që faturimi i konsumatorit duhet të bëhet bazuar në konstanten C=30.  

Me datë 26.09.2011 punëtorët e autorizuar të KEK-ut për ndërrim njehsori kanë larguar nga matja 
njehsorin elektrik nr. 8245448 dhe kanë vendosur për matje Grupin matës, njehsorin elektrik 
multifunksional nr. 35721287. Ekipi i KEK-ut ka bërë vulosjen e njehsorit elektrik me vule distributive 
ka bërë matjet e nevojshme si dhe vulosjen e TMRR-ve me vulat zyrtare të KEK-ut. 

Pas kësaj Departamenti i Faturimit në KEK me datë 20.09.2011 ka ngarkuar konsumatorin me 
ngarkesë (korrigjim) nr.36858 në vlerë prej 24,653.62€. Konsumatori ka parashtruar ankesë në 
Departamentin për konsumatorë në KEK duke kundërshtuar këtë ngarkesë të faturuar nga KEK-u. 
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 bartjen e borxhit të energjisë elektrike.  

Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve ka bërë shqyrtimin e ankesës së konsumatorit dhe me 
datë 06.06.2012 ka nxjerr vendim duke aprovuar pjesërisht ankesën e konsumatorit dhe duke 
kërkuar nga KEK-u që të shkarkoj konsumatorin nga Urdhër lejimi/ngarkimi nr. 36858 datë 
20.09.2011 në vlerë 24,653.62 €, si dhe të bëjë korrigjimin e faturimit të konsumatorit për periudhën 
një vjeçare (06/2010 deri më 05/2011). 

Pas marrjes së vendimit të DMK-së, me datë 09.07.2012 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_806_06_12 të datës 06.06.2012, 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 12 tetor 2012 ka analizuar dëshmitë e paraqitur nga 
ana e KEK-ut, përkatësisht bazën e kundërshtimit se korrigjimi ka ardhur si rezultat i lëshimit teknik 
që është bërë në ma anë të faturimit të konstantës llogaritëse. 

Bordi i ZRRE-së ka analizuar proceset e KEK-ut dhe ka vërejtur se konsumatori Rilindja me datë 
27.05.2003 ka nënshkruar kontratën për shërbime të energjisë elektrike me KEK-un, duke regjistruar 
edhe të dhënat teknike të grupit matës. Po ashtu është analizuar edhe procesverbali i KEK-ut nr. 1139 
i datës 17.03.2004 ku nga punëtorët e autorizuar të KEK-ut është konstatuar se konsumatori kalon në 
grupin tarifor 0.4 kV andaj i njëjti nga kjo periudhe duhet të faturohet si grup tarifor II 0.4kV dhe se 
gjatë këtij inspektimi janë marrë edhe të dhënat teknike të grupit matës dhe është evidentuar edhe 
konstantja llogaritës C=30. Sipas procesit të KEK-ut të periudhës 03/2004 vërehet se punëtorët e 
autorizuar të KEK-ut kanë evidentuar konstantën llogaritëse prej C=30, por që në procesverbalin nr. 
019802 të datës 10.10.2007 nuk është evidentuar konstanta llogaritëse, por që është evidentuar tek 
më 06/2011 në procesverbalin nr. 1011734. Bordi i ZRRE-së konstaton se edhe përkundër të dhënave 
dhe inspektimeve të bëra nga ekipet e specializuara të KEK-ut nëpër periudha të ndryshme kohore, 
departamenti i faturimit në KEK ka dështuar të veproj sipas të dhënave të evidentuara duke vazhduar 
të faturoj konsumatorin me konstant llogaritëse C=15 deri në periudhën 09/2001 kur edhe është 
bërë ndërrimi i grupit matës 

Janë analizuar edhe raportet mujore të leximit të bëra nga ekipet e KEK-ut dhe konstaton se leximi i 
pikës matëse është bërë në baza mujore si parashihet në procedurat dhe rregullat në fuqi si dhe në 
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asnjë rast nga punëtorët e autorizuar të KEK-ut nuk është evidentuar që konsumatori ka ndërhyrë në 
TMRR, por që TMRR-të janë evidentuar me herës transformimi 75/5A përkatësisht me konstant 
llogaritëse C=15. 

Është analizuar edhe urdhër lejimi/ngarkimi nr. 36858 i datës 20.09.2011 në vlerë 24,653.62€ dhe 
është vërejtur se kjo ngarkesë e KEK-ut ka përshirë periudhën prej 04/2004 deri më 05/2011. KEK-u 
edhe përkundër neglizhencës së vet punëtorëve të KEK-ut ka ngarkuar konsumatorin me një 
ngarkesë prej 24,653.62€ pa i ofruar asnjë kontratë pagese konsumatorit.  

Në ankesën e KEK-ut theksohet se ngarkesa e KEK-ut bërë konsumatorit nuk ka të bëjë me saktësinë 
e pikës matëse dhe se kjo ngarkesë ka ardhur si rezultat i lëshimit teknik që është bërë në TMRR dhe 
faturimi i gabuar, duke faturuar konsumatorin me konstantë llogaritëse C=15 ndërsa është dashur 
me konstantë C=30. Bordi gjatë analizës thekson se në Kodin e Matjes së OSSH përkatësisht nenin 
5.8.6 Qendra e kontrollit e OSSH-së duhet të kontrolloj raportin e herësit të TMRR çdo vit ose atëherë 
kur kërkohet rritje e kërkesës nga ana e konsumatorit si dhe bazuar në nenin 5.11.1 përmirësimi i 
faturimit të konsumatorit mund të bëhet për jo me shumë se periudha 12 mujore në rastet kur nuk 
mund të përcaktohet koha e saktë. Po ashtu sipas nenit 4.9.4 të Kodit të Matjes së OSSH-së 
theksohet se testimi i sistemeve matëse dhe njehsorëve duhet të bëhet në mënyrë periodike, për 
njehsorët gjysmë-indirekt multifunkional të cilët kyçen përmes TMRR, periodiciteti minimal për 
testim duhet të bëhet së paku 1 (një) herë në vit ose kur të merret ankesa, cilado kohë që është më e 
shkurtër. KEK-u ka dështuar që të bëjë kontrollimin e raportit e herësit të TMRR apo konstantës 
llogaritëse, gjë që sipas kodeve teknike e ka pasur obligim. KEK-u ka dështuar të veprojë sipas të 
dhënave të vërtetuara duke vazhduar të faturoj konsumatorin me konstant llogaritëse C=15 deri në 
periudhën 09/2011, kur edhe është bërë ndërrimi i grupit matës nuk ka qenë në gjendje të vërtetoj. 
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 drejtë 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. 

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_806_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.  
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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 

 


