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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

BORDI 

VENDIM 

Nr. 152, Datë  14.10.2019 

 

MBI 

FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E DISA SHTESAVE DHE 

NDRYSHIMEVE NË “RREGULLOREN PËR LIDHJET E REJA NË SISTEMIN 

E SHPËRNDARJES”, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 166, DATË 10.10.2016 I 

NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR. 177,  DATË 08.11.2016 TË BORDIT TË ERE-

S, PËR PËRCAKTIMIN DHE MIRATIMIN E TARIFAVE PËR LIDHJEN E 

IMPIANTEVE VETËPRODHUES TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA DIELLI 

 

Në mbështetje të nenit 10 pika 2; nenit 16 dhe nenit 27 të Ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e 

Energjisë Elektrike” i ndryshuar; nenit 15 pika 3 të Ligjit nr. 7/2017 “Për nxitjen e përdorimit të 

energjisë nga burimet e rinovueshme” dhe neni 21, pika 2 të “Rregullores së organizimit, 

funksionimit dhe procedurave të ERE-s”, miratuar me Vendimin e bordit të ERE-s, nr. 96, datë 

17.06.2016, bordi i Entit Rregullator të Energjisë (ERE), në mbledhjen e tij të datës 14.10.2019, 

pasi shqyrtoi relacionin nr. 92/12 Prot, 11.10.2019 të përgatitur nga Drejtoritë Teknike të ERE, 

“Mbi Fillimin e proçedurës për miratimin e disa shtesave në “Rregulloren për lidhjet e reja në 

sistemin e shpërndarjes”, miratuar me vendimin nr. 166, datë 10.10.2016 i ndryshuar me 

vendimin nr. 177 datë 08.11.2016 të Bordit të ERE-s, “Për përcaktimin dhe miratimin e tarifave 

për lidhjen e impianteve vetëprodhues të energjisë elektrike nga dielli »,   

 

Konstatoi se:  

 

 Shoqëria “OSHEE” sha,  me shkresën nr. 16759 Prot, datë 31.07.2019 (protokolluar në 

ERE me nr. 503 Prot, datë 02.08.2019), ka paraqitur kërkesën “Për miratimin e 

propozimit mbi caktimin e tarifave për lidhjen me rrjetin e shpërndarjes të projekteve të 

vogla të rinovueshme për vetëprodhuesit e energjisë elektrike nga dielli me kapacitet total 

deri në 500kWp”. 

 Shoqëria “OSHEE” sha, e mbështet këtë kërkesë në zbatim të detyrave të Udhëzimit të  

Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.3, datë 20.06.2019 "Për miratimin e 
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procedurës së lehtësuar të autorizimit për lidhjen në sistemin e shpërndarjes të projekteve 

të vogla të rinovueshme për vetëprodhuesit e energjisë elektrike nga dielli”  

 Ligji nr. 7/2017 “Pёr nxitjen e pёrdorimit tё energjisё nga burimet e rinovueshme” në  

neni 15, pika  4 të tij përcakton se: “Ministri miraton me udhëzim një procedurë të 

lehtësuar për autorizimin për lidhjen në sistemin e shpërndarjes të projekteve të vogla të 

energjisë së rinovueshme.” 

 Specifikimet e posaçme që udhëzimi nr. 3, datë 20.6.2019 “Për miratimin e procedurës së 

lehtësuar të autorizimit për lidhjen në sistemin e shpërndarjes të projekteve të vogla të 

rinovueshme për vetëprodhuesit e energjisë elektrike nga dielli”, ka dhënë në lidhje më 

aksesin e lehtësuar për këtë kategori, rregullat për aksesin e kësaj kategorie në rrjet, duhet 

të jenë të ngjashme me ato për lidhjet e reja, të miratuara me vendimin nr. 166, datë 

10.10.2016, i ndryshuar me vendimin nr.177 datë 08.11.2016 të Bordit të ERE-s. 

 Tarifat për lidhjen me rrjetin shpërndarës të projekteve të vogla të rinovueshme për 

vetëprodhuesit e energjisë elektrike nga dielli me kapacitet total deri në 500kW, për të 

cilat ka aplikuar OSHEE sha, duhet të parashikohen si pjesë integrale e rregullores së 

lidhjeve të reja në rrjetin e shpërndarjes, të miratuara me herët me vendimin e bordit të 

ERE-s, sipërcituar. 

 Duke mbajtur në konsideratë se tarifat për lidhjet e reja të impianteve vetëprodhuese të 

energjisë elektrike, do të jenë pjesë e Rregullores për lidhjet e reja të miratuar nga ERE 

me vendimin nr. 166 datë 10.10.2016, e ndryshuar me vendimin nr. 177, datë 08.11.2016, 

do të duhej të paraqitej për miratim si pjesë e rregullores së lartpërmendur nga ana e 

operatorit të rrjetit të shpërndarjes edhe drafti i procedurave “Për lidhjet e reja të 

impianteve vetëprodhuese të energjisë elektrike si dhe marrëveshja e lidhjes”. 

 Nga analiza e tarifave të propozuara nga “OSHEE” sha, për lidhjen e impianteve 

vetëprodhuese të energjisë elektrike nga  dielli, të dërguara për miratim nëpërmjet  

shkresës Nr. 16759 Prot, datë 31.07.2019, vërehet se ato kanë të njëjtin emërtim dhe 

përmbajtje si ato të miratuara me “Rregulloren për lidhjet e reja në sistemin e 

shpërndarjes”, miratuar me vendimin nr. 166, datë 10.10.2016 i ndryshuar me vendimin 

nr. 177 datë 08.11.2016 të bordit të ERE-s, të cilat paraqiten si vijon: 

T1- Tarifa e studimit dhe vlerësimit të miratimit  të projektit 

T2- Tarifa e distancës 

T3- Tarifa e  fuqisë  (lekë/KW fuqi e kërkuar)  

T4- Tarifa e shërbimeve për realizimin e lidhjes së re dhe matjes. 

 

 Vlerat e propozuara nga shoqëria për tarifat T1, T2, T3 dhe T4 për vetëprodhuesit deri 

500kWp (termi kWp nënkupton kilovatpik, i cili shpreh kapacitetin e instaluar në kushtet 

e pikut, për sa i përket fluksit, temperatures dhe spektrit diellor. Pra një impiant me 
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kapacitet 500 kwp në kushtet e pikut, gjatë një ore do të prodhojë 500 kwh.), të lidhur në 

nivelet respektive të tensionit, paraqiten në mënyrë të përmbledhur në tabelën si më 

poshtë : 

 

    TU  (0.4 

kV)

TM (35 kV 

& 

6/10/20kV)

 T1- Tarifa e studimit dhe vlerësimit të miratimit  të projektit lekë 5,000       23,000    23,000    5,000       23,000    

T2-Tarifa e distancës lekë -            -            -            -            -            

T3-Tarifa e  fuqisë  (lekë/KW  fuqi e kërkuar) lekë -            -            -            -            -            

T4-Tarifa e shërbimeve për realizimin e lidhjes së re dhe  matjes lekë 5,288       5,288       5,288       5,288       5,288       

Emertimi Njësia 
Lidhje në TU 

0.4 kV

Lidhje  në TM 

(6/10/20kV)

Lidhje në TM                  

(35 kV)

Shtesë fuqie, modifikim 

ose transferim

 
 

 OSHEE sha. nuk i ka mbështetur vlerat e propozuara me analiza në lidhje me kostot për 

çdo element të tarifave T1 e T4 si dhe nuk ka paraqitur argumentim mbi aplikimin e 

tarifave me vlera të njëjta si ato të miratuara në “Rregulloren për lidhjet e reja në sistemin 

e shpërndarjes”. Në mbështetje të përcaktimeve të Rregullores në fjalë, Tarifa T4 

përbëhet nga komponente të tillë si:  

1. Tarifa për azhornimin e rrjetit,  

2. Tarifa për shpenzime administrative,  

3. Tarifa e verifikimit/kolaudimit fillestar të matësit referuar  parashikimeve të nenit 

77 të Ligjit Nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndryshuar.  

 Nga sa më sipër, shoqëria   OSHEE  sha,  nuk ka paraqitur analiza, në lidhje me vlerat e  

komponentëve përbërës të tarifës së propozuar (T4 = 5,288) sipas ndarjes së evidentuar 

më lart.  

 Në mungesë të këtyre analizave, shoqëria do të duhej të argumentonte arsyen e paraqitjes 

së vlerave të tarifave T1 e T4  të njëjta me tarifat respektive të lidhjeve të reja në rrjetin e 

shpërndarjes pavaresisht faktit që këto tarifa të propozuara kanë të bëjnë me akomodimin 

e  një teknologjie ndryshe me aparatura më të avancuara. 

 Në lidhje me tarifën T1 (Tarifa e studimit dhe vlerësimit të miratimit të projektit) për 

klientët/vetëprodhues të lidhur në TU në nivelin 0.4 kV, konstatohet se është propozuar 

vlera prej 5000 lekë, e cila është vlera më e madhe ndër dy tarifat për:  

  - klientët familjarë  prej 1000 lekë, 

- klientët Jo-familjare prej 5000 lekë,  
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Nga ato të miratuara në “Rregulloren për lidhjet e reja në sistemin e shpërndarjes”.   

 Ligji nr. 7/2017 “Pёr nxitjen e pёrdorimit tё energjisё nga burimet e rinovueshme” i jep të   

drejtë për instalimin e paneleve diellore për nevoja vetë-konsumi edhe klientëve 

familjarë, kapaciteti I konsumit i të cilëve është normalisht më i ulët se bizneset apo 

klientët e tjerë jo-familjarë në TU. Shoqëria “OSHEE” sha. duhet të argumentojë 

propozimin për aplikimin e tarifave të njëjta për klientët familjarë me kapacitete 

konsumi/prodhimi shumë më të vogla se ato të klientëve jo-familjarë. 

 I njëjti konstatim vlen edhe për sa i takon tarifës T4- (Tarifa e shërbimeve për realizimin 

e lidhjeve të reja dhe matjes) të cilën shoqëria e propozon me të njëjtën vlerë si për matës 

monofazë edhe për matës 3 fazor: 5,288 Lekë.  

 Nuk është argumentuar nga OSHEE sha,  vlera e propozuar për tarifën T1 në rastin e 

shtesës së fuqisë, modifikimit të lidhjes ose transferimit.  

 Është e paqartë se si do të veprohet në rastet kur klientët e rinj kërkojnë njëkohësisht 

lidhje të re në rrjetin e shpërndarjes dhe lidhje për impiantet vetëprodhuese fotovoltaike. 

 Operatori i Transmetimit dhe Operatori i Shpërndarjes sigurojnë aksesin në rrjetin e tyre, 

në përputhje me ligjin nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” i ndryshuar. 

 Për sa më sipër, propozimi i OSHEE për shqyrtimin e vlerave të propozuara për tarifat 

T1, T2, T3 dhe T4 për vetëprodhuesit deri 500kWp, të lidhur në nivelet respektive të 

tensionit gjykojmë që duhet të vijë si disa shtesa dhe ndryshime të Rregullores për lidhjet 

e reja në sistemin e shpërndarjes”, miratuar me vendimin nr. 166, datë 10.10.2016 i 

ndryshuar me vendimin nr.177 datë 08.11.2016 të Bordit të ERE-s, 

 

 

Për gjithë sa më sipër cituar, bordi i ERE-s,  

 

Vendosi: 

 

1. Fillimin e procedurës për miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në “Rregulloren për 

lidhjet e reja në sistemin e shpërndarjes”, miratuar me vendimin nr. 166, datë 10.10.2016 i 

ndryshuar me vendimin nr. 177 datë 08.11.2016 të Bordit të ERE-s, për përcaktimin dhe 

miratimin e tarifave për lidhjen e impianteve vetëprodhuese të energjisë elektrike nga dielli 

me kapacitet total deri në 500kW (bashkëlidhur studimi).  

 

2. Drejtoria e Çështjeve Ligjore, të njoftojë aplikuesin për vendimin e Bordit të ERE-s. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim brenda 7 ditëve kalendarike si dhe mund të bëhet 

ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brënda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në 

Fletoren Zyrtare. 

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare 

 

 

                                                                                                                    KRYETARI 

                                                                                                                  Petrit AHMETI 
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STUDIMI I TARIFAVE  PER LIDHJEN E IMPIANTEVE  VETEPRODHUES TE 

ENERGJISE ELEKTRIKE NGA  DIELLI 

1. Tarifat e aplikuara në rastet e lidhjeve te reja me rrjetitn shpërndares janë si mëposhte: 

T1 – Tarifa e studimit dhe vlerësimit të miratimit të projektit 

T2 – Tarifa e distancës 

T3 – Tarifa e fuqisë (lekë / kw fuqi të kërkuar ) 

T4 – Tarifa e shërbimeve për realizimin e lidhjes se re dhe matjes 

Shoqëria OSHEE sha, për  lidhjen në sistemin e shpërndarjes të projekteve të vogla të 

rinovueshme për vetëprodhuesit e energjisë elektrike nga dielli me kapaciete deri në 500kWp, 

propozon aplikimin e tarifave si mëposhtë duke përjashtuar tarifën e distancës dhe atë të fuqisë 

me arsyetimin që këto tarifa janë paguar nga ana e klientit,  në procesin e lidhjes si konsumator 

me rrjetin shpërndarës. 

Tarifat T1 (Tarifa e studimit dhe vlerësimit të miratimit të projektit) dhe T4 (Tarifa e shërbimeve 

për realizimin e lidhjes se re dhe matjes) do të jenë të njëjta me ato të aprovuara në “Rregullore e 

lidhjeve të reja në sistemin e shpërndarjes” miratuar me Vendimin Nr.166, datë 10.10.2016, të 

Bordit të ERE-s, e ndryshuar me Vendimin Nr.177, datë 08.11.2016 të Bordit të ERE-s, PJESA 

IV: TARIFAT PËR LIDHJET E REJA 

4.6.   Tarifat për lidhje në tension të ulët 

Kjo tarifë aplikohet për rastet kur aplikantit i miratohet lidhja në tension të ulët 0.4 kV: 

b)     Konsumatorët  

T1 = 5000 Lekë 

T2 = 0 Lekë 

T3 = 0 Lekë 

T4 = 5288 lekë 

 

4.7    Tarifat për lidhje në tension të mesëm 

Kjo tarifë aplikohet për rastet kur aplikantit i miratohet lidhja në tension të mesëm 6, 10 dhe 20 

kV  

T1 = 23 000 Lekë 

T2 = 0 lekë  
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T3 = 0 Lekë 

T4 = 5 288 lekë  

 

4.8    Tarifat për lidhje në tension të mesëm 35 kV 

Kjo tarifë aplikohet për rastet kur aplikantit i miratohet lidhja në tension të mesëm 35 kV 

T1 = 23 000 Lekë 

T2 = 0 leke 0 

T3 = 0 Lekë 

T4 = 5288 lekë për matës 3 Fazor   

 

4.9    Tarifat për shtesë fuqie, modifikim ose transferim 

b)      Konsumatorët në tension të ulët 

T1 = 5 000 Lekë  

T2 = 0 leke 

T3 = 0 Lekë 

T4 = 5 288 Lekë për matës 3 Fazor   

c)       Konsumatorët në tension të mesëm 

T1= 23 000 Lekë  

T2 = 0 lekë  

T3 = 0 Lekë 

T4 = 5288  lekë 

d)   Konsumatorët në tension 35 kV 

T1= 23 000 Lekë  

T2 = 0 lekë 

T3 = 0 Lekë 

T4 = 5288  lekë 
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