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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

BORDI 

VENDIM 

Nr. 234, Datë  20.12.2019 

 

MBI 

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, SI ANEKS 3 “TARIFAT PËR LIDHJET E REJA ME SISTEMIN E 

SHPËRNDARJES E VETËPRODHUESVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA DIELLI 

ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR DERI NË 500 KWP” PËR PËRCAKTIMIN 

DHE MIRATIMIN E TARIFAVE PËR LIDHJEN E IMPIANTEVE VETËPRODHUESE 

TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA DIELLI ME KAPACITET TOTAL DERI NË 500KW 

 

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

Energjisë Elektrike” i ndryshuar, nenit 15 të Ligjit nr. 7/2017 “Për nxitjen e përdorimit të energjisë 

nga burimet e rinovueshme” dhe neni 21, 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 20.12.2019, pasi shqyrtoi 

relacionin nr. 119/15 prot, 19.12.2019 të përgatitur nga Drejtoritë Teknike të ERE, “Mbi 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:  

• Me vendimin e bordit të ERE nr.152, Datë 14.10.2019, është vendosur për 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). 

• Me shkresën nr.32/43 prot, datë 30.10.2019 njoftimi për këtë vendim është botuar në gazetë 

me qëllim marrjen e opinioneve apo komenteve të palëve të interesit në lidhje me këtë 

vendimmarrje. 

• Me shkresën e ERE nr.680 prot datë 30.10.2019, ky vendim u është dërguar palëve të interesit  
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• Në përfundim të afateve për pritjen e komenteve të palëve të interesit nuk rezultoi të ketë 

vërejtje apo sugjerime në lidhje me sa propozuar nga OSHEE sh.a, për përcaktimin dhe 

miratimin e tarifave për lidhjen e impianteve vetëprodhues të energjisë elektrike nga dielli me 

kapacitet total deri në 500kW. 

• ERE, me qëllim shterimin e të gjitha pyetjeve, dhe marrjen e informacionit të nevojshëm nga 

ana e OSHEE sh.a. në lidhje me tarifat e propozuara, njoftoi me shkresën nr.759  prot, datë 

20.11.2019, OSHEE sh.a. për organizimin e një seance dëgjimore në datë 20.11.2019. 

• Gjatë diskutimeve në këtë seancë dëgjimore, përfaqësuesit e OSHHE sh.a dhanë spjegime në 

lidhje me çështjet e ngritura për diskutim nga ERE e që lidhen me analizën e kryer për 

përcaktimin e tarifave të propozuara. Në kushtet kur nga ana e shoqërisë OSHEE sha.a 

mungon një analizë e detajuar e kostove, mbi bazën e të cilave janë përllogaritur tarifat e 

propozuara, vlerësojmë se: 

- Tarifa T1 (Tarifa e studimit dhe vlerësimit të miratimit të projektit) duhet të jetë e njëjtë në 

vlerë me atë të përcaktuar 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, sipas niveleve përkatëse të tensionit ku realizohet lidhja me 

sistemin e shpërndarjes e vetëprodhuesve të energjisë elektrike nga dielli me kapacitet total 

të instaluar deri në 500 kWp; 

- Tarifa T2 (Tarifa e distancës) e lidhjes me sistemin e shpërndarjes e vetëprodhuesve të 

energjisë elektrike nga dielli me kapacitet total të instaluar deri në 500 kWp duhet të jetë 0 

lekë, siç edhe propozuar nga shoqëria OSHEE sh.a; 

- Tarifa T3 (Tarifa e fuqisë) e lidhjes me sistemin e shpërndarjes e vetëprodhuesve të 

energjisë elektrike nga dielli me kapacitet total të instaluar deri në 500 kWp duhet të jetë 0 

lekë, siç edhe propozuar nga shoqëria OSHEE sh.a; 

- T4 (Tarifa e shërbimeve për realizimin e lidhjeve të reja dhe matjes), duhet të jetë e njëjtë 

në vlerë me atë të përcaktuar 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.  

Kjo tarifë përbëhet nga këta komponentë: 

1) Tarifë për azhornimin e rrjetit ……………………………. 1500 lekë 

2) Shpenzime administrative ………………………………….1000 lekë 

3) Tarifa për verifikimin/kolaudimin fillestar të matësave 

    - monofazë ………………………….……… 

    - trefazor ……………………………………  

ku tarifa për verifikimin/kolaudimin fillestar të matësit, duhet të përcaktohet në 

zbatim të parashikimeve të nenit 77 pika 8 e ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e 

Energjisë Elektrike”, i ndryshuar. 
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- Në kushtet kur mungon propozimi i shoqërisë OSHEE sh.a. për tarifat T1, T2, T3, T4 në 

rastin e shtesës së fuqisë, modifikimit të lidhjes ose transferimit, vlera respektive e tyre 

duhet të jetë 0 lekë. 

- Në kushtet kur do të aplikohet njëkohësisht për lidhje të re me rrjetin e shpërndarjes dhe 

lidhje për impiantet vetëprodhuese fotovoltaike me kapacitet total të instaluar deri në 500 

kWp (p.sh. banesë e re e sapondërtuar dhe e pajisur me impiant vetëprodhues të energjisë 

elektrike nga dielli apo biznes i porsa ngritur që ka montuar/planifikon montimin e 

impiantit fotovoltaik që në momentin e projektimit/hartimit të plan biznesit), tarifa T4 do 

të paguhet vetëm njëherë. 

 

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

Vendosi: 

 

1. 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, si Aneks 3 “Tarifat për lidhjet e reja me sistemin e 

shpërndarjes e vetëprodhuesve të energjisë elektrike nga dielli me kapacitet total të instaluar 

deri në 500 kwp” për përcaktimin dhe miratimin e tarifave për lidhjen e impianteve 

vetëprodhuese të energjisë elektrike nga dielli me kapacitet total deri në 500kW. (bashkëlidhur 

aneksi 3).  

2. Drejtoria e Çështjeve Ligjore, të njoftojë palët e interesit për vendimin e Bordit të ERE-s. 

 

 

 

Ky vendim hyn në fuqi nga data 1 janar 2020. 

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

në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren 

Zyrtare. 

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare 

 

 

                                                                                                                       KRYETARI 

                                                                                                                     Petrit AHMETI 
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ANEKS 3 

TARIFAT PËR LIDHJET E REJA ME SISTEMIN E 

SHPËRNDARJES E VETËPRODHUESVE TË ENERGJISË 

ELEKTRIKE NGA DIELLI ME KAPACITET TOTAL TË 

INSTALUAR DERI NË 500 KWP 

 

T1 – TARIFA E STUDIMIT DHE VLERËSIMIT E MIRATIMIT TË 

PROJEKTIMIT   

T1 është tarifë fikse, lidhur me kostot për studimin e projektit të lidhjes së re dhe studimit dhe 

azhornimit të pikës së lidhjes me metodologjinë GIS. Sipas kategorizimit të klientëve dhe nivelit 

të tensionit ku kërkohet lidhja e re, është përcaktuar: 

1) Për klientët familjarë – T1= 1000 lekë 

2) Për klientët jofamiljarë në tension të ulët –  T1= 5000 lekë 

3) Për klientët e lidhur në tension të mesëm 6/10/20/35 kV – T1= 23000 lekë 

4) Për shtesë fuqie, modifikim lidhje, transferim lidhje – T1= 0 lek 

 

T2 – TARIFA E DISTANCËS = 0 lekë 

T3 – TARIFA E FUQISË = 0 lekë    

T4 – TARIFA E SHËRBIMEVE PËR REALIZIMIN E LIDHJES SË RE 

DHE KOLAUDIMIT FILLESTAR TË MATËSIT 

 

Tarifa T4 eshte tarifë fikse e shërbimeve për realizimin e lidhjes së re dhe verifikimit/kolaudimit 

fillestar të  matësit. Kjo tarifë përbëhet nga këta komponentë : 

1) Tarifë për azhornimin e rrjetit …………………………….  1500 lekë 

2) Shpenzime administrative ………………………………….1000 lekë 

3) Tarifa për verifikimin/kolaudimin fillestar të matësave 

                       -  monofazë ………………………….……… 

                                 -  trefazor …………………………………… 

 

Tarifa për verifikimin/kolaudimin fillestar të matësit, i referohet parashikimeve të nenit 77 të 

Ligjit Nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”. 
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