
 

1 
Adresa: Rr. Dërvish Rozhaja nr. 12, 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: 12.03.2014 
Kodi i ZRRE‐së: V_613_2014 

 

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_1081_01_14; 

− Ankesa e konsumatorit e datës 05.02.2014. 

në seancën e mbajtur më datë 12 mars 2014, nxorri këtë: 

V E N D I M 

I REFUZOHET ankesa e konsumatorit A.B. (me shifër DPR – 90051082) 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_1081_01_14 i datës 06.01.2014. 

Arsyetim 

Me datë 13.09.2008 konsumatori sipas rregullave dhe procedurave në fuqi ka parashtruar kërkesën 
në KEK për lidhje të re. 

Me datë 06.03.2009 punëtorët e autorizuar të KEK-ut për inspektimin e pikave matëse kanë 
inspektuar pikën matëse të konsumatorit, ku kanë bërë pranimin teknik për njehsorin elektrik nr. 
9041275 me gjendje të shpenzimeve te regjistruara: TL=001579 kW dhe TU= 000001 kW. 

Me datë 17.03.2009 Departamenti i Faturimit në KEK sha ka faturuar konsumatorin me shërbime për 
lidhje te re në vlerë 255.20€. 

Konsumatori pas marrjes së përgjigjes së KEK-ut me datë 01.07.2013 ka parashtruar ankesë në 
Departamentin për Mbrojtjen e Konsumatorëve në ZRRE. DMK pas parashtrimit të ankesës së 
konsumatorit ka bërë shqyrtimin e ankesës dhe me datë 06.01.2014 ka nxjerr vendim duke e 
refuzuar ankesën e konsumatorit për shkak se nuk i ka plotësuar kushtet në afatin e paraparë për 
përfshirje falas për lidhje të re. 

Baza e kundërshtimit të konsumatorit të theksuara në ankesë është se DMK e ZRRE-së, nuk ka marr 
për bazë pretendimet e mia në ankesë për shkak se për ketë ofertën KEK për legalizim të njehsorëve 
elektrik kemi qenë të informuar edhe përmes Radio Televizionit të Kosovës dhe nga ky informim kam 
pritur që do jem edhe unë njeri nga këta përfitues.  

Bordi i ZRRE-së në mbledhjen e mbajtur me datë 12 mars 2014 ka analizuar të gjitha dëshmitë e 
paraqitura nga ana e konsumatorit, përkatësisht bazën e kundërshtimit, për mos përfshirjen e tij në 
procesin e legalizimit të njehsorit elektrik nga KEK-u. 
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Bordi i ZRRE-së pas vlerësimit dhe shqyrtimit të shkresave të lëndës e posaçërisht periudhën e këtij 
legalizimi të bërë nga ana e KEDS, ka vërejtur se, Menaxhmenti i KEK-ut me datë 19.12.2008 ka 
nxjerrë urdhëresën ekzekutive nr. 51 e cila është e protokolluar me datë 20.01.2009 me të cilën 
urdhërohen të gjithë menaxheret dhe punëtorët në të gjitha distriktet që përmes njoftimit publik të 
njoftojnë të gjithë konsumatorët e pa regjistruar në KEK përkatësisht personat objektet e te cilëve 
janë të kyçur në rrjetin elektrik në mënyrë ilegale pa lejen e KEK-ut që nga data 20.01.2009 deri më 
30.01.2009 mund të aplikojnë në KEK për tu regjistruar (legalizuar) dhe se të njëjtit do të lirohen nga 
taksat për lidhje të re. Pas njoftimit se ky afat është shtyre edhe për një periudhë shtesë ZRRE, ka 
kërkuar informata shtesë nga KKDFE që të ofron urdhëresën me të cilën është shtyrë afati i 
legalizimeve i paraparë me urdhëresën nr. 51. Me datë 13.11.2013 ka pranuar nga Drejtori i 
Departamentit të përkujdesjes së konsumatorëve shkresën elektronike të datës 02.02.2009 me të 
cilën vërtetohet se periudha e parashtrimit të kërkesës për legalizimin e kyçjeve ilegale nga ana e 
konsumatorëve është shtyrë nga ana e KEK sha edhe për një muaj përkatësisht deri me datë 
28.02.2009. Sipas kësaj vërtetohet se koha e parashtrimit të kërkesës së konsumatorit për lidhje të re 
e datës 13.09.2008 edhe përkundër vonesave nga ekipet e KEK-ut për pranimin teknik të pikës 
matëse nuk është e përfshirë në projektin(ofertën) e KEK-ut të përcaktuar me urdhëresën numër 51.  

 

Bordi i ZRRE, pas analizimit të gjithë këtij procesi ka konstatuar se konsumatori edhe përkundër faktit 
se ka pas një kërkesë për lidhje të re e datës 13.09.2008, mirëpo gjatë periudhës së lejuar nga ana e 
KEK, si periudhë e amnistitë ky konsumator nuk ka pas një kërkesë të veçantë për përfshirjen e tij në 
ketë kategori. Meqenëse urdhëresa ka qenë vetëm për një periudhë të caktuar kohore dhe se brenda 
kësaj periudha nuk është vërtetuar ndonjë kërkesë e konsumatorit Bordi ka konstatuar se i njëjti nuk 
i ka plotësuar kriter e parapara me nxjerrë urdhëresën ekzekutive nr. 51 e datës 19.12.2008. 

 

Bordi i ZRRE-së ka vlerësuar se konsumatori 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 12.03.2014 ka analizuar ankesën e konsumatorit 
dhe vendimin e nxjerr nga DMK nr. ZRRE/DMK_V_1081_01_14, dhe pas analizimit të hollësishëm të 
të gjitha dëshmive tjera të prezantuara në shkresat e lëndës ka vendosur si në dispozitivin e këtij 
vendimi. 

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. 
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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 
 
_______________________ 
Merita Kostari, anëtare 

_______________________ 
Krenar Bujupi, anëtar 


