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Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji  

Duke u bazuar në: 

− Nenin 8, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.6, neni 14, paragrafi 2, nën-paragrafi 2.14 të Ligjit për 
Rregullatorin e Energjisë (Nr.03/L—185); 

− 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_1000_07_13; 

− Ankesa e KEDS-it e datës 16.09.2013. 

në seancën e mbajtur më datë 24 tetor 2013, nxorri këtë: 

V E N D I M 

I REFUZOHET ankesa e KEDS-it ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin K.K. (me shifër të 
konsumatorit: DPR - 270995) nga Prishtina 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_1000_07_13 i datës 31.07.2013. 

Arsyetim 

Konsumatori K.K. me datë 03.05.2012 ka parashtruar ankesë në Departamentin për Konsumator në 
KEK, me të cilën e ka kërkuar nga KEK-u, që t’i shlyhet borxhi i energjisë elektrike të faturuar nga 
periudha e pasluftës 1999 deri në muajin tetor të vitit 2009 pasi që është faturuar pa matje/paushall. 
Gjithashtu i njëjti ka deklaruar se gjatë gjithë periudhës së theksuar më lartë nuk ka jetuar askush në 
ketë shtëpi për shkaqe të sigurisë pasi që njëjta gjendet në Graçanicë. 

Departamenti për Konsumator në KEK me datë 15.03.2013 i është përgjigjur konsumatorit në 
ankesën e tij duke e refuzuar dhe duke u thirrur në vërtetimin e lëshuar nga Drejtoria e Administratës 
dhe Personelit, listat e leximit dhe pasqyrën e shpenzimit (leximit). 

Konsumatori pas përgjigjes së KEK-ut me datë 08.04.2013 ka parashtruar ankesë në Departamentin 
për Mbrojtjen e Konsumatorëve në ZRRE. DMK pas ankesës së konsumatorit ka bërë shqyrtimin e 
ankesës dhe me datë 31.07.2013 ka nxjerr vendim duke e aprovuar ankesën e konsumatorit dhe 
duke kërkuar nga KKDFE që të shkarkojë konsumatorin nga borxhi i energjisë elektrike të faturuar si 
paushallë duke filluar nga periudha e vitit 1999 deri më 06/2009. 

Pas marrjes së vendimit të DMK-së, me datë 16.09.2013 KEDS-i ka parashtruar ankesë në Bordin e 
ZRRE-së ndaj këtij vendimi, për shkak të konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes. 

Baza e kundërshtimeve të KEK-ut të theksuara në ankesë është se vendimi i ZRRE/DMK gabimisht ka 
bërë vlerësimin e ankesës pasi që sipas transaksioneve të konsumatorit DPR – 270995 nuk figuron 
emri i K.K. por i D.Gj. dhe se ai nuk ka të bëjë me ngarkesë paushalle.  
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Bordi i ZRRE-së në mbledhjen e mbajtur me datë 24 tetor 2013 ka analizuar të gjitha dëshmitë e 
paraqitura nga ana e KEK-ut, përkatësisht bazën e kundërshtimit, me të cilën pretendohet se DMK, 
gjatë vendosjes së kësaj çështje nuk ka vlerësuar mirë provat dhe faktet e prezantuara. Bordi i ZRRE-
së ka vërejtur se rrjedhës së energjisë elektrike dhe transaksioneve të konsumatorit del se 
konsumatori me shifër DPR-42972 siç përshkruhet nga evidencat e regjistruar në bazën e të dhënave 
do të thotë nga viti 2002 e deri në periudhën kohore 07/2009 është faturuar paushall pa matje të 
energjisë elektrike të shpenzuar. 

Bordi i ZRRE-së ka analizuar edhe dokumentin e lëshuar nga Drejtoria e Administratës dhe Personelit, 
me të cilën vërteton se K.K. nga Prishtina me numër të letërnjoftimit 1015031901, është banor i 
lagjes “Lakërishte” V nr. 48, në ketë dokument është theksuar se vërtetimi të lartpërmendurit i 
lëshohet për dëshmi vendbanimi prej muajit Maj 2000 deri Tetor 2009. Ndërsa gjatë analizës së bërë 
përgjigjes së Departamentit për Konsumator në KKDFE është vërejtur se arsyetimi i KKDFE-së nuk 
qëndron pasi që në momentin e zgjidhjes se kësaj ankese ka rënë në kundërshtim me vetveten pasi 
që vërtetimi i lëshuar nga bashkësia lokale (Vërtetimi nr. 1093, i datës 26.04.2011, i Drejtorisë së 
Administratës dhe Personelit në Komunën e Prishtinës) vetëm se argumenton edhe me tepër faktin 
se konsumatori për periudhat kontestuese ka banuar me një lagje krejtësisht tjetër dhe në anën 
tjetër e mohon se ka banuar në pikën matëse kontestuese. Po ashtu sa i përket argumenteve tjera të 
përdorura nga KKDFE e që njërën nga provat e arsyeton me listat e leximit Bordi i ZRRE-së prapë ka 
vërejtur se kemi të bëjmë me një kontradiktë në mes kësaj dhe argumentit që kur DMK në ZRRE ka 
kërkuar nga KKDFE që të sigurohen listat e leximit por kjo e fundit përgjigjet se për periudhën 
kontestuese nuk ka pasur lexim në ketë pjesë dhe se nuk ka arritur të siguroj listat e leximit për shkak 
se është trajtuar si zonë e banuar me qytetar të nacionalitetit serbë (enklavë) dhe se deri në vitin 
2009 nuk posedojnë lista të leximit për këto pika matëse. 

Sipas nenit 5 paragrafi 1 nën paragrafi 1.5 të Rregullës për kushtet e përgjithshme të furnizimit me 
energji theksohet: “konsumatorët kanë obligimin që të paguajnë për energjinë e shfrytëzuar, sipas 
kontratës për Furnizim me Energji të lidhur me Furnizuesin e Energjisë, si dhe për tarifat për 
shfrytëzim të sistemit të miratuara nga ZRRE‐ja“, andaj në ketë rast KEK asaj kohe dhe tani KKDFE nuk 
ka arritur të dëshmoi me asnjë provë të vetme se ky konsumator të ketë qenë duke e shfrytëzuar 
energjinë elektrike në ketë pikë matëse. Po ashtu Bordi i ZRRE-së thekson se neni 5 paragrafi 2 nën 
paragrafi 2.4 të Rregullës për kushtet e përgjithshme të furnizimit me energji theksohet: “furnizuesi 
duhet të faturojë dhe të arkëtojë (mbledh) pagesat prej konsumatorëve”, andaj KEK në ketë rast nuk ka 
vepruar konform kësaj dispozite pasi që në rast se i njëjti ka shkaktuar borxh të energjisë elektrike 
KEK është dashur të inkasoj borxhin e krijuar në atë periudhë ashtu siç përcaktohet me ketë rregull. 

Bordi i ZRRE-së ka vërejtur se kundërshtimi i KKDFE-së ndaj vendimit të ZRRE/DMK është bazuar 
vetëm te shifra DPR – 270995 e cila nuk figuron në emër të K.K., por në emër të D.Gj., andaj duhet 
theksuar se ky është vetëm një gabim i vogël teknik i evidentuar në fillim të vendimit, ngase se në 
tërë vendimin e DMK-së evidentohet shifra e konsumatorit K.K. e cila është DPR – 42972.    

Bordi i ZRRE-së ka vlerësuar se KKDFE 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, andaj si të 
tilla nuk paraqesin bazë të mjaftueshme për prishjen e këtij vendimi. 

Bordi i ZRRE-së në mbledhjen e mbajtur me datë 24.10.2013 ka analizuar ankesën e konsumatorit 
dhe vendimin e nxjerr nga DMK nr. ZRRE/DMK_V_1000_07_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. 
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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 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 


