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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_996_07_13; 

− Ankesa e konsumatorit e datës 09.09.2014. 

në seancën e mbajtur më datë 03 tetor 2014, nxorri këtë: 

V E N D I M 

I REFUZOHET ankesa e konsumatorit Z. P. me shifër DPR – 369  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_996_07_13 i datës 17.07.2014. 

Arsyetim 

Me datë 30.01.2013 punëtorët e autorizuar të KEK-ut për ndërrimin e njehsorit elektrik kanë dalur te 
konsumatori për të bërë ndërrimin e njehsorit elektrik, ku kanë larguar nga matje njehsorin elektrik 
nr. 34725666 dhe kanë vendosur për matje njehsorin elektrik nr. 04673670. 

Me datë 06.02.2013 konsumatori Z. P. me shifër DPR – 369 ka parashtruar ankesë në KEK duke 
theksuar se të shikohet borxhi sepse nuk është krijuar nga konsumatori dhe se është vjetërsuar 
borxhi, po ashtu në formularin e ankesës konsumatori ka theksuar se bilanci fillestar nuk është në 
rregull, leximi është jo korrekt dhe se ka kërkuar shlyerje të borxhit. 

Punëtorët e autorizuar të KEK-ut për inspektimin e pikës matëse me datë 08.02.2013 kanë dalur te 
konsumatori me shifër DPR – 369 dhe gjatë inspektimit kanë konstatuar se gjendja e faturuar është 
reale me atë njehsorit elektrike, dhe se gjendja e njehsorit elektrik nr. 04673670 në momentin e 
inspektimit është: TL=000510 kW (tarifa e lartë) dhe TU=000175 kW (tarifa e ulët). 

Me datë 02.03.2013 Departamenti për Konsumator në KEK i është përgjigjur konsumatorit duke e 
refuzuar bazuar në pasqyrën e rrjedhës së energjisë elektrike, listat e leximit të KEK-ut dhe 
procesverbalin e KEK-ut nr. 2430081 i datës 08.02.2013. 

Konsumatori pas marrjes së përgjigjes së KEK-ut me datë 12.03.2013 ka parashtruar ankesë në 
Departamentin për Mbrojtjen e Konsumatorëve në ZRRE duke kontestuar borxhin e energjisë 
elektrike. Në ankesë theksohet se prej periudhës 1992 e deri më 2000 prona ka qenë e uzurpuar dhe 
se pas luftës ka gjetur njehsorin elektrik në emër të I. R., dhe se pas kësaj periudhe ka pasur edhe 
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uzurpator tjerë dhe atë deri në vitin 2003 kur edhe është kthyer në banesën e tij. DMK pas kësaj ka 
shqyrtuar ankesën e konsumatorit dhe me datë 17.07.2014 ka nxjerrë vendim duke e refuzuar 
ankesën e konsumatorit me arsyetimin se konsumatori me shifër DPR – 369 nuk ka ofruar prova 
bindëse me të cilat dëshmon se KEK-u e ka ngarkuar me shpenzim të energjisë elektrike më të lartë 
se sa shpenzon për periudhat kontestuese.  

Konsumatori në ankesën e tij ka theksuar se është i pakënaqur me vendimin e DMK te ZRRE-së, për 
shkak të verifikimit të gabuar, sepse KEK-u për çdo muaj ia ka rritur vlerën e harxhimit të energjisë 
elektrike deri në 300 € në muaj e tani harxhimi për muajin e fundit e ka 11.92€, gjë që kjo ngarkesë 
është reale. Në ankesë konsumatori ka theksuar se shumën prej 200 deri 300 € duhet të mos e 
pranoi dhe kërkon të lirohet nga harxhimi i tejskajshëm. Konsumatori në ankesën e tij ka 
bashkangjitur edhe disa të dhëna rreth asaj se ka parashtruar disa herë ankesë në KEDS dhe sipas tij 
nuk ka marr asnjëherë përgjigje nga ana e tyre. 

Bordi i ZRRE-së në mbledhjen e mbajtur me datë 03 tetor 2014 ka analizuar të gjitha dëshmitë e 
paraqitura nga ana e konsumatorit, përkatësisht bazën e kundërshtimit të tij në ankesë dhe pas 
vlerësimit dhe shqyrtimit të shkresave të lëndës ka vlerësuar se argumentet e prezantuara nga ana e 
konsumatorit nuk janë bindëse për faktin se me asnjë provë nuk ka argumentuar se DMK ka bërë 
gabimisht vlerësimin e provave gjatë vendosjes së kësaj çështje. Nga shkresat e prezantuara shihet se 
konsumatori me datë 18.11.2002 ka bërë nënshkrimin e kontratës për rregullimin e borxhit mes KEK-
ut, me ç’rast kanë arritur marrëveshjen që borxhin e krijuar prej 1,842.70€ ta paguaj në gjashtë 
këste, ku kësti mujor ka qenë në vlerë prej 308.00€, pra me këtë veprim konsumatori ka pranuar 
borxhin e përgjithshëm të energjisë elektrike. DMK ka vërejtur se konsumatori nuk i është 
përmbajtur kontratës së rregullimit të borxhit të energjisë elektrike të datës 18.12.2002, ngase në 
kontratë është theksuar se duhet që të paguhet kësti mujor i borxhit të riprogramuar dhe fatura 
mujore të cilën e shpenzon. 

Po ashtu Bordi i ZRRE-së ka vërejtur se prapë konsumatori me datë 17.05.2005 ka nënshkruar edhe 
kontratën e dytë me KEK-un për rregullimin e borxhit, me ç’rast janë pajtuar që borxhi i energjisë 
elektrike në vlerë prej 2,388.40 të paguhet në 41 këste, ku kësti mujor ka qenë në vlerë prej 54.00€. 
Edhe me ketë rast vërehet se konsumatori nuk i është përmbajtur kontratës për riprogramimin e 
borxhit të datës 17.05.2005.  

Konsumatori në ankesën e tij ka bashkangjitur një listë me të cilën thekson se ka parashtruar disa 
ankesa në KEK të cilët asnjëherë nuk iu kanë përgjigjur. Bordi ka analizuar shkresat e lëndës dhe ka 
gjetur se përkundër kësaj KEK-u ka siguruar disa përgjigje të lëshuara sipas ankesave të konsumatorit, 
por që i njëjti nuk i ka tërhequr përgjigjet e tij nga KEK për të vazhduar procedurat të mëtutjeshme.  

Bordi i ZRRE-së ka vlerësuar se konsumatori në ankesën e tij nuk ka prezantuar asnjë provë shtesë 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 03.10.2014 ka analizuar ankesën e konsumatorit 
dhe vendimin e nxjerr nga DMK nr. ZRRE/DMK_V_996_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. 

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 


