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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 Kreu 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_906_02_13; dhe  
5. Ankesën e konsumatorit me datë 25.03.2013. 

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

VENDIM 

I REFUZOHET ankesa e konsumatorit A.G (shifra në KEK: DFE - 1739) nga Ferizaj ndaj vendimit 
të DMK-së, 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_906_02_13 i datës 25.01.2013. 

Arsyetim 

Konsumatori me shifër DFE – 1739, A.G. me datë 20.04.2005 ka parashtruar kërkesë zyrtare për 
kontroll njehsori duke bërë pagesën për shërbime në vlerë 11.50€. pas kësaj pagese punëtorët e 
autorizuar të KEK-ut me datë 28.04.2005 kanë inspektuar pikën matëse të konsumatorit ku kanë 
evidentuar që konsumatori ka bërë kërkesë për shqyrtim njehsori dhe i njëjti duhet të dërgohet në 
kalibrim, pasi konsumatori dyshon në saktësinë e tij. 

Me datë 28.04.2005 punëtorët e autorizuar të KEK-ut për ndërrim njehsori kanë inspektuar pikën 
matëse të konsumatorit, ku kanë konstatuar se konsumatori ka bërë ndërrimin e njehsorit elektrik, 
ka larguar nga matja njehsorin elektrik numër 9035430 dhe ka vendosur për matje njehsorin elektrik 
numër 39413391. Pas ndërrimit të njehsorit elektrik punëtorët e qendrës së kalibrimit me datë 
20.05.2005 kanë bërë kontrollimin detal të njehsorit elektrik nr. 9035430, ku është konstatuar se 
njehsori elektrik vulat (bllombat) shtetërore i ka të hapura dhe prapë të mbyllura, disku i dëmtuar në 
disa pjesë, është çrregulluar në magnetin permanent dhe tani bënë regjistrim të energjisë elektrike 
më pak se që lejohet me norma teknike. 

Me datë 23.05.2005 punëtorët e autorizuar të qendrës së kalibrimit për shqyrtim njehsori kanë bërë 
shqyrtimin e saktësisë së matjes së njehsorit elektrik numër 9035430 ku kanë konstatuar se njehsori 
elektrik është jashtë kufijve matës. 

Me datë 05.11.2012 konsumatori me shifër DFE – 1739 ka parashtruar ankesë në KEK duke 
kontestuar faturimin deri në periudhën 04/2012.  Departamenti për Konsumator në KEK pas ankesës 
së bërë nga konsumatori ka shqyrtuar lëndën e konsumatorit dhe ka refuzuar ankesën e tij duke u 
bazuar në pasqyrën e shpenzimeve. Konsumatori pas marrjes së përgjigjes nga ana e KEK-ut, brenda 
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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 në ZRRE ka bërë shqyrtimin e ankesës së 
konsumatorit dhe me datë 24.01.2013 ka nxjerr vendim duke refuzuar ankesën e konsumatorit. 

Pas marrjes se vendimit të DMK-së, më datë 25.03.2013 konsumatori ka parashtruar ankesë në 
Bordin e ZRRE-së, me të cilën ka kundërshtuar vendimin e DMK-së nr. ZRRE/DMK_V_906_02_13 të 
datës 25.01.2013. Konsumatori në ankesë thekson se rrjedha e energjisë elektrike është shpjeguar 
mirë në vendimin e DMK-së por që atë energji elektrike të regjistruar në njehsor nuk e ka harxhuar 
dhe ky konstatim mund të vërtetohet me krahasimin e faturave para dhe pas djegies së shtëpisë së 
vjetër, ku shpenzimet e energjisë pas djegies së njehsorit janë ulur për 70%. Konsumatori në ankesë 
ka theksuar se ka parashtruar shumë ankesa ku edhe ka pasur shumë kontrolla nga KEK-u dhe atë 
deri te ndërrimi i njehsorit elektrik, por që ankesat tona janë djegur dhe se nuk ekzistojnë evidencat e 
ankesave të parashtruara. Kundërshtim tjetër është edhe faturimi është bërë me matje, ngase nuk 
është e vërtetë se faturimi është me matje për çdo muaj por shumë herë është bërë paushall.  

Bordi i ZRRE-së në mbledhjen e mbajtur me datë 22.04.2013 ka shqyrtuar dhe analizuar dëshmitë e 
paraqitura nga konsumatori, përkatësisht kundërshtimet e konsumatorit të theksuar në ankesë ndaj 
vendimit të DMK-së. 

Bordi i ZRRE-së ka analizuar procesverbalet e kontrollës së KEK-ut, të kalibrimit dhe të shqyrtimit të 
njehsorit elektrik dhe se ka vërejtur se pas dyshimit të konsumatorit në saktësinë e njehsorit elektrik 
she kërkesës së konsumatorit për kontroll, punëtorët e KEK-ut kanë dalur te konsumatori për kontroll 
dhe me datë 28.04.2005 kanë larguar nga matja njehsorin elektrik numër 9035430 dhe ka vendosur 
për matje njehsorin elektrik numër 39413391 me qëllim të shqyrtimit të saktësisë së njehsorit 
elektrik. Në procesverbalin e kalibrimit të datës 20.05.2005 punëtorët e qendrës së kalibrimit kanë 
kanë bërë kontrollimin detal të njehsorit elektrik nr. 9035430 ku është konstatuar se njehsori elektrik 
vulat (bllombat) shtetërore i ka të hapura dhe prapë të mbyllura(dëmtuara), disku i dëmtuar në disa 
pjesë, është çrregulluar në magnetin permanent dhe tani bënë regjistrim të energjisë elektrike më 
pak se që lejohet me norma teknike. Procesverbali i shqyrtimit të njehsorit elektrik i KEK-ut nj.org.02 
nr. 310 i datës  23.05.2005 ka bërë shqyrtimin e njehsorit elektrik nr. 9035430 dhe se gjatë shqyrtimit 
është konstatuar se njehsori elektrik është jashtë kufijve matës përkatësisht gabimi në matje është -
4.80%. 

Bordi i ZRRE-së ka analizuar edhe shpenzimet e energjisë elektrike dhe ka vërejtur se konsumatori me 
shifër DFE – 1739 nuk ka ndryshim të shpenzimit të energjisë elektrike me njehsorin e vjetër nr. 
9035430 dhe njehsorit të ri nr. 39413391. Mesatarja mujore e shpenzimit të energjisë elektrike e 
njehsorit elektrik nr. 9035430 për periudhën 08/2002 deri më 04/2005 ka qenë 1868.96 kWh/muaj, 
ndërsa nga periudha 05/2005 deri më 12/2012 me njehsorin e ri elektrik numër 39413391 janë 
2176.79 kWh e që e shprehur në përqindje ka një rritje prej 16% të shpenzimit të energjisë elektrike 
me njehsorin e ri. Sipas analizës së rrjedhës së energjisë elektrike konstatohet se konsumatori ka 
ndryshim të shpenzimit të energjisë elektrike nga periudha 01/2011 deri më 12/2012 krahasuar me 
periudhën e përgjithshme (08/2002 deri më 12/2010) me njehsorin e vjetër dhe të ri. Për periudhën 
01/2011 deri më 12/2012 mesatarja e shpenzimit mujor të shpenzimit të energjisë elektrike 
krahasuar me periudhën 08/2002 deri më 12/2010 është 70% me e ulët. Arsyeja e uljes së shpenzimit 
të energjisë elektrike nuk dokumentohet nga konsumatori e as nga KEK-u përveç vërtetimit të djegies 
së shtëpisë, por që e njëjta është djegur në periudhën 03/2012 e cila është vërtetuar edhe në 
Raportin mbi zjarrin me nr. rend. 01/12 të datës 30.03.2012, lëshuar nga Drejtoria e Shërbimeve 
Publike dhe Emergjencë, komuna Ferizaj. 

Pas kësaj Bordi ka analizuar edhe shpenzimet e energjisë elektrike para dhe pas djegies së shtëpisë 
dhe ka vërejtur se për periudhën 04/2011 deri më 12/2011 dhe 04/2012 deri më 12/2012 nuk ka 
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ndryshim të dukshëm të shpenzimit të energjisë elektrike, ngase mesatarja e shpenzimeve mujore 
për periudhën 04/2011 deri më 12/2011 është 1062.11 kWh/muaj ndërsa për periudhën 04/2012 
deri më 12/2012 është 948.55 kWh/muaj, e që paraqet një rënie prej 10% të shpenzimit, por që kjo 
rënie nuk është indikator me të cilën do të vërtetohej deklarata e konsumatorit se ka pasur humbje 
të energjisë nga shtëpia tjetër. 

Sipas analizave të bëra transaksioneve të konsumatorit me shifër DFE – 1739 konstatohet se 
konsumatori në dy raste ka nënshkruar kontratë me KEK-un për rregullimin e borxhit, njërën me datë 
25.06.2003 ndërsa tjetrën me datë 17.05.2005 me ç’rast edhe ka pranuar borxhin e krijuar në shifrën 
DFE 1739 si borxh të vetin. 

Bazuar në kodin e matjes së Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, pika matëse është pika ku bëhet 
matja e shkëmbimit të energjisë elektrike në mes të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes dhe 
konsumatorit. Përgjegjësia e vendosjes së njehsorëve elektrik si dhe mirëmbajta e tyre, duke përfshi 
edhe pronësinë e njehsorëve elektrik, si dhe leximin e rregullt mujor të njehsorëve elektrike është e 
OSSH, ndërsa përgjegjësia e sigurisë së pajisjeve matëse është e konsumatorit tek i cili vendoset 
pajisja matëse. Instalimi i brendshëm i energjisë elektrik është përgjegjësi e vet konsumatorit. 

Bordi i ZRRE-së, ka vlerësuar se parashtruesi i ankesës A. G. 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. Kundërshtimet që janë dhënë në ankesë nuk i referohen se cilat dispozita ligjore janë 
shkelë nga ana e DMK-së, gjatë nxjerrjes së vendimit, gjithashtu kundërshtimet të theksuara në 
ankesë kanë shumë kundërthënie njëra me tjetrën, andaj si të tilla nuk paraqesin bazë të 
mjaftueshme për prishjen e këtij vendimi. 

Bordi i ZRRE-së pas analizimit të gjitha proceseve të KEK-ut, dhe ankesës së konsumatorit konstaton 
se Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve në ZRRE ka vepruar drejt në vendimin e tij. 

Bordi i ZRRE-së në mbledhjen e mbajtur me datë 22.04.2013 ka analizuar ankesën e konsumatorit 
dhe vendimin e nxjerr nga DMK nr. ZRRE/DMK_V_906_02_13, dhe pas analizimit të hollësishëm të të 
gjitha dëshmive tjera të prezantuara në shkresat e lëndës ka vendosur si 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 


