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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_835_07_12; dhe 
5. Ankesën e KEK-ut me datë 31.08.2012. 

Në mbledhjen e mbajtur më 12 tetor 2012 nxori këtë: 

VENDIM 

I  REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin B. M. (parashtruesi i 
ankesës U. B. (shifra në KEK: DGL - 9027700), nga Gjilani, 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_835_08_12 i datës 01.08.2012. 

Arsyetim 

Departamenti i Faturimit në KEK me datë 04.02.2012 e ka ngarkuar konsumatorin me faturë të 
energjisë elektrike për muajin janar 2012 me shpenzim prej 7,146 kWh, apo e shprehur financiarisht 
në vlerë 669.61€ 

Pas kësaj fature konsumatori ka parashtruar ankesë Departamentin për Konsumatorë në KEK. 
Departamenti për Konsumator 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 30.07.2012 ka nxjerr vendim duke aprovuar pjesërisht ankesën e konsumatorit dhe duke 
kërkuar nga KEK-u të shkarkoj konsumatorin me shifër DGL – 9027700 nga faturat e energjisë 
elektrike prej periudhës 10/2011 e deri te periudha 02/2012 si dhe të bëjë rillogaritjen e faturave së 
energjisë elektrike prej periudhës 10/2011 e deri te periudha 02/2012, duke marrë shpenzimin e 
energjisë elektrike të kësaj periudhe dhe e shpërndarë proporcionalisht këtë shpenzim si në tarifën e 
lartë ashtu edhe në tarifën e ulët për këta muaj. 

Pas marrjes së vendimit të DMK-së, me datë 31.08.2012 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_835_08_12 të datës 01.08.2012, dhe njëherit ka propozuar që aprovohet kundërshtimi 
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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 nuk punon njehsori tarifor dhe se përgjegjës për 
rregullimin e saj është konsumatori. 

Bordi i ZRRE-së ka analizuar faturën e energjisë elektrike 01/2012 të kundërshtuar nga konsumatori 
dhe ka vërejtur se për atë muaj Departamenti i Faturimit në KEK e ka ngarkuar si faturë mujore me 
7,146 kWh apo në vlerë financiare prej 669.61€. Po ashtu nga Bordi është analizuar edhe shpenzimi i 
energjisë elektrike sipas sezonave me njehsorin elektrik nr. 12542699 dhe është vërejtur se: 
mesatarja mujore e shpenzimit të energjisë elektrike në sezonën e dimrit për periudhën 10/2010 – 
03/2011 ka qenë 4771 kWh/muaj, për periudhën 10/2011 – 03/2012 ka qenë 3,950 kWh/muaj, 
ndërsa mesatarja mujore e shpenzimit të energjisë elektrike në sezonën e verës për periudhën për 
periudhën 04/2010 – 09/2010 ka qenë 890 kWh/muaj, për periudhën 10/2011 – 03/2012 ka qenë 
989 kWh/muaj. Nga kjo shihet se mesatarja mujore e shpenzimit të energjisë elektrike është e lartë e 
sidomos muajve të sezonës dimërore. 

Po ashtu është analizuar edhe shpenzimi i energjisë elektrike në tarifën e lartë dhe në tarifën e ulët, 
dhe vërehet se konsumatori prej momentit të regjistrimit 04/2010 e deri te periudha 11/2011 ka 
shpenzim të regjistruar në të dy tarifat, por në muajt 12/2011 dhe 01/2012 nuk ka fare shpenzim të 
regjistruar në tarifën e ulët, por vetëm në tarifën e lartë. Pas periudhës 02/2012 prapë ka filluar të 
bëhet regjistrimi i shpenzimit të energjisë elektrike në të dy tarifat. Nga kjo shihet se njehsori tarifor 
nuk ka funksionuar në tarifën e ulët vetëm në muajt 12/2011 dhe 01/2012. 

Sipas analizave të listave të leximit të KEK-ut dhe rrjedhës së energjisë aktive vërehet se ka 
mospërputhje mes tyre, ngase në listat e leximit të datës 03.11.2011 dhe 03.02.2012 nuk përputhet 
gjendja e regjistruar në të dyja tarifat. Sipas listave të leximit po ashtu është vërejtur se periudhat e 
leximit kanë qenë jashtë periudhës së përcaktuar në Procedurën e leximit dhe faturimit, ku sipas 
procedurës periudha e leximit duhet të përfshijë periudhën një mujore të shpenzimit të energjisë, 
data e leximit të çdo konsumatori do të jetë e njëjtë si e leximit paraprak me maksimum ± 2 (dy) ditë 
pune. 

Në ankesën e KEK-ut theksohet se konsumatorit nuk i ka punuar njehsori tarifor dhe se nuk është 
obligim i KEK-ut në rregullimin e njehsorit tarifor. Siç theksuar edhe më herët vërehet se përveç që 
njehsori tarifor nuk ka funksionuar apo nuk ka regjistruar energji elektrike për muajt 12/2011 dhe 
01/2012, ka mospërputhje edhe në mes të listave të leximit dhe rrjedhës së energjisë aktive ngase 
nuk përputhen gjendja e shpenzimit në këto dokumente të vet KEK-ut. Po ashtu ka periudha më të 
gjata të leximit të gjendjes së shpenzimit në disa muaj e cila është në kundërshtim me Rregullën për 
Kushtet e përgjithshme të Furnizimit me Energji dhe Procedurën e Leximit dhe Faturimit. Sipas 
Rregullës për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji, KEK-u duhet të mirëmbajë kyçjet dhe 
rrjetin në përputhje me dispozitat e kodeve teknike dhe marrëveshjeve përkatëse për kyçje. 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. 
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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_835_07_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 

 


