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Hyrje 

Duke pasur si synim që tarifat të jenë sa më të thjeshta për ti kuptuar, për të gjithë konsumatorët 

dhe me qëllim të përshtatjes së sektorit me rrethanat e reja të krijuara nga kërkesat ligjore për 

liberalizim të tregut, ZRRE ka vendosur që të rishqyrtoj strukturën aktuale tarifore. Përmes këtij 

thjeshtësimi, ZRRE synon të ju mundësojë konsumatorëve krahasim më të lehtë të çmimeve të 

ofruara nga furnizuesit e ndryshëm që pritet të hyjnë në treg. 

Ky dokument është pjesë e “Raportit Konsultativ për Strukturën Tarifore” të përgatitur në vitin 2014, 

ku shpjegohen në mënyrë të përgjithshme opsionet e mundshme lidhur me ndryshimin e strukturës 

ekzistuese tarifore. Çmimet e Strukturës së re të propozuar paraqesin çmimet mesatare aktuale (viti 

Rregullativ 2016) të tarifave të niveleve të tanishme. Kalkulimet e paraqitura në këtë Propozim nuk 

paraqesin asnjë ndryshim në vlerat mesatare të çmimeve të vitit 2016 por vetëm të strukturës si e 

tillë. 

ZRRE fton të gjitha palët e interesuara të japin komentet e tyre në lidhje me strukturën tarifore deri 

më datë 30.03.2017. Komentet mund të dërgohen në emalin: info@ero‐ks.org me titull “Komente 

për strukturën tarifore”. Po ashtu ZRRE njofton se pjesë e shqyrtimit do të jenë edhe të gjitha 

komentet e pranuara në diskutimin e mëparshëm për strukturën tarifore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ero‐ks.org


 

3 

 

Struktura ekzistuese tarifore 

Struktura ekzistuese tarifore është e bazuar në rregullat dhe metodologjitë përkatëse të aprovuara 

nga ZRRE, të cilat pasqyrojnë parimin e kostos reale të shërbimit për secilin grup të konsumatorëve 

në nivele të ndryshme të tensionit. Kostot e përfshira në tarifat e rregulluara duhet të ndahen 

ndërmjet kategorive të konsumatorëve, brenda secilit grup të konsumatorëve, ndërkohë që ngarkesa 

bazë për çdo kosto duhet të përcaktohet.  

Struktura aktuale tarifore, përkundër që bazohet në parimet bazë të mbulimit të kostos dhe 

konsiderimin e gjendjes aktuale ekonomike të vendit, megjithatë mund të themi që është pak 

komplekse dhe ndonjëherë e pakuptueshme nga konsumatori.  

Kështu struktura ekzistuese tarifore për konsumatorët familjarë, ndahet në dy sezona: dimërore dhe 

verore; pastaj ndarjen në dy kohë të konsumit: gjatë ditës dhe natës; si dhe në tri blloqe tarifore 

(niveli prej 0 deri 200 kWh, niveli prej 200 kWh deri 600 kWh dhe niveli mbi 600 kWh). 

Struktura ekzistuese tarifore për konsumatorët komercial është pak më e thjeshtë duke mos pasur 

blloqe tarifore në bazë të nivelit të konsumit. 

Propozimet për strukturën e re tarifore 

Parimet kryesore lidhur me dizajnimin e strukturës tarifore me pakicë në sektorin e energjisë 

elektrike janë se tarifat duhet të jenë të arsyeshme, transparente, të kuptueshme, të pasqyrojnë 

kostot dhe të nxisin konsum efiçient. 

Duke u nisur nga ky parim, ZRRE pas rishikimit të strukturës ekzistuese tarifore, paraqet edhe 

propozimet për një strukturë të re tarifore për konsumatorët fundorë. Kështu propozimi i ri paraqet 

ndryshime të rëndësishme për konsumatorët fundorë, e në veçanti për ata familjarë, të cilët edhe 

ashtu kanë një strukturë më komplekse se kategoritë tjera të konsumatorëve fundorë. 

Një nga ndryshimet esenciale të propozuara është largimi i tarifave sezonale, ku në këtë rast, tarifat 

do të jenë të njëjta pavarësisht sezonës së konsumit (verë apo dimër) dhe do të përfshijnë të gjithë 

konsumatorët fundor. Ky propozim vie si rezultat i ndryshimeve minimale të kostove të furnizimit në 

mes të sezonit dimëror dhe veror. Përveç kësaj, gjithashtu do të thjeshtëson të kuptuarit dhe 

lehtëson mënyrën e kalkulimit nga ana e konsumatorëve dhe furnizuesit. Si rezultat i këtij ndryshimi, 

konsumatorët fundorë do të kenë një çmim të pandryshuar në aspektin sezonal, për çdo kWh të 

shpenzuar.  

Ndryshimi tjetër i propozuar përfshinë vetëm konsumatorët familjarë dhe ka të bëjë më heqjen e 

blloqeve tarifore në bazë të nivelit të konsumit. Me propozimin e ri tarifor, do të eliminohen tarifat 

sipas blloqeve të nivelit të konsumit dhe do të kalohet në tarifa mesatare ditore (ditë/natë) për çdo 

kWh pavarësisht sasisë së konsumuar. Në këtë mënyrë secili konsumatorë do të ketë shumë të 

thjeshtë të llogarisë faturën e tij dhe të planifikojë konsumin sipas nevojës. 

Një parim tjetër i cili duhet të respektohet është konsumi efikas i energjisë, përmes vendosjes së 

mekanizmave që nxisin kursimin. Për të pasqyruar një shfrytëzim efikas të energjisë gjatë kohës së 

ngarkesës maksimale (pikut), propozohet që të mbesin në fuqi tarifat ditë/natë. Në këtë mënyrë do 

të ketë një nxitje për konsumatorët që të zhvendosin një pjesë të konsumit nga koha e pikut (ditën) 
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në kohën kur ngarkesa në sistem është më e ulët (natën). Tarifa gjatë ditës do të jetë më e lartë 

(tarifë e lartë) dhe do të jetë në mes të orës 07:00 – 22:00, ndërsa tarifa gjatë natës do të jetë më e 

ulët (tarifë e ulët) dhe do të jetë në mes të orës 22:00 – 07:00. 

Ndryshimi i fundit në propozimin p[r strukturën e re tarifore ka të bëjë me tarifën fikse e cila do të 

ulet për konsumatorët familjarë nga 2.5 € në 1.8 €. 

Në vijim janë paraqitur propozimet e strukturës së re tarifore duke e krahasuar me strukturën 

ekzistuese tarifore. Si bazë për kalkulime janë marrë të dhënat aktuale të konsumit dhe tarifave të 

vitit tarifor 2016. 
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1.1 Propozimi i strukturës tarifore për konsumatorët familjarë 

Grupi tarifor Elementi tarifor Njësia Tarifat Volumet Faturimi

Tarifa fikse e konsumatorit € 2.50 5,328,955 € 13,322,388

< 200 kWh 0

Vere 0

Tarifa e larte €/kWh 3.99 249,077,747 € 9,938,202

Tarifa e ulte €/kWh 1.99 155,372,891 € 3,091,921

Dimer 0

Tarifa e larte €/kWh 5.55 246,532,985 € 13,682,581

Tarifa e ulte €/kWh 2.79 156,908,208 € 4,377,739

200-600 kWh 0

Vere 0

Tarifa e larte €/kWh 5.51 280,741,666 € 15,468,866

Familjar 2 tarifor Tarifa e ulte €/kWh 2.76 192,678,697 € 5,317,932

Dimer 0

Tarifa e larte €/kWh 7.70 303,824,615 € 23,394,495

Tarifa e ulte €/kWh 3.86 209,469,882 € 8,085,537

> 600 kWh 0

Vere 0

Tarifa e larte €/kWh 8.00 68,137,575 € 5,451,006

Tarifa e ulte €/kWh 4.01 56,921,847 € 2,282,566

Dimer 0

Tarifa e larte €/kWh 11.17 143,339,439 € 16,011,015

Tarifa e ulte €/kWh 5.58 114,616,915 € 6,395,624

Gjithsejte te hyrat nga grupi tarifor € 126,819,872            

Tarifa mesatare(€c/kWh) € 5.82

Struktura ekzituese

 
Tabela  1 – Struktura ekzistuese për konsumatorët familjarë - dy tarifor 

Grupi tarifor Elementi tarifor Njësia Tarifat Volumet Faturimi

Familjar dy tarifor Tarifa fikse e konsumatorit €/muaj 1.80 5,328,955 9,592,119                

Tarifa e larte €c/kWh 7.00 1,291,654,027 90,415,782              

Tarifa e ulte €c/kWh 3.00 885,968,441 26,579,053              

Gjithsejte te hyrat nga grupi tarifor € 126,586,954            

Tarifa mesatare(€c/kWh) € 5.81

Propozimi i struktures se re tarifore

 
Tabela  2 – Propozimi i strukturës së re tarifore për konsumatorët familjarë – dy tarifor 

Grupi tarifor Elementi tarifor Njësia Tarifat Volumet Faturimi

Tarifa fikse e konsumatorit € 2.50 64,652 € 161,630

< 200 kWh 0

Verë €/kWh 3.54 3,377,109 € 119,550

Dimër €/kWh 4.96 2,717,338 € 134,780

Familjar një tarifor 200-600 kWh 0

Verë €/kWh 4.91 2,544,272 € 124,924

Dimër €/kWh 6.86 2,061,729 € 141,435

> 600 kWh 0

Verë €/kWh 7.14 378,321 € 27,012

Dimër €/kWh 9.95 404,178 € 40,216

Gjithsejte te hyrat nga grupi tarifor € 749,546                    

Tarifa mesatare(€c/kWh) € 6.53

Struktura ekzituese

 
Tabela  3 - Struktura ekzistuese për konsumatorët familjarë - një tarifor 

Grupi tarifor Elementi tarifor Njësia Tarifat Volumet Faturimi

Familjar dy tarifor Tarifa fikse e konsumatorit €/muaj 1.80 64,652 116,374                    

Tarifa e vetme €c/kWh 5.52 11,482,947 633,859                    

Gjithsejte te hyrat nga grupi tarifor € 750,232                    

Tarifa mesatare(€c/kWh) € 6.53

Propozimi i struktures se re tarifore

 
Tabela  4 - Propozimi i strukturës së re tarifore për konsumatorët familjarë – një tarifor 
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1.2 Propozimi i strukturës tarifore për konsumatorët komercialë në nivel të tensionit 

0.4kV 

Grupi tarifor Elementi tarifor Njësia Tarifat Volumet Faturimi

Tarifa fikse e konsumatorit € 3.24 31,757 € 102,893

Sezona verore €/kWh € 7.46 1,958,910 € 146,135

Sezona dimerore €/kWh € 11.53 2,228,449 € 256,940

Gjithsejte te hyrat nga grupi tarifor € 505,968                    

Tarifa mesatare(€c/kWh) € 12.08

Struktura ekzituese

0.4 kV-Kategoria II

 
Tabela  5 - Struktura ekzistuese për konsumatorët komercialë – një tarifor 

Grupi tarifor Elementi tarifor Njësia Tarifat Volumet Faturimi

Tarifa fikse e konsumatorit €/muaj 3.24 31,757 € 102,892.68

Tarifa e vetme €c/kWh 9.63 4,187,359 € 403,074.88

Gjithsejte te hyrat nga grupi tarifor € 505,968                    

Tarifa mesatare(€c/kWh) € 12.08

Propozimi i struktures se re tarifore

0.4 kV-Kategoria II           

(Nje tarifor)

 
Tabela  6 - Propozimi i strukturës së re tarifore për konsumatorët komercialë – një tarifor 

Grupi tarifor Elementi tarifor Njësia Tarifat Volumet Faturimi

Tarifa fikse e konsumatorit €/muaj 3.24 860,682 € 2,788,610

Vere

Tarifa e larte €/kWh 9.09 144,766,130 € 13,159,241

Tarifa e ulte €/kWh 4.54 76,339,074 € 3,465,794

Dimer € 0.0000 € 0

Tarifa e larte €/kWh 13.88 171,045,433 € 23,741,106

Tarifa e ulte €/kWh 6.94 81,353,346 € 5,645,922

Gjithsejte te hyrat nga grupi tarifor € 48,800,673              

Tarifa mesatare(€c/kWh) € 10.31

Struktura ekzituese

0.4 kV-Kategoria II        (Dy 

Tarifor)

 
Tabela  7 - Struktura ekzistuese për konsumatorët komercialë – dy tarifor 

Grupi tarifor Elementi tarifor Njësia Tarifat Volumet Faturimi

Tarifa fikse e konsumatorit €/month 3.24 860,682 2,788,610                

Tarifa e larte €c/kWh 11.68 315,811,563 36,900,347              

(Dy Tarifor) Tarifa e ulte €c/kWh 5.78 157,692,420 9,111,716                

Gjithsejte te hyrat nga grupi tarifor € 48,800,673              

Tarifa mesatare(€c/kWh) € 10.31

0.4 kV-Kategoria II

Propozimi i struktures se re tarifore

 
Tabela  8 - Propozimi i strukturës së re tarifore për konsumatorët komercialë – dy tarifor 
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1.3 Propozimi i strukturës tarifore për konsumatorët e mëdhenj  me energji reaktive në 

nivel të tensionit 0.4kV me fuqi reaktive 

Grupi tarifor Elementi tarifor Njësia Tarifat Volumet Faturimi

Tarifa fikse e konsumatorit € 2.86 24,895                                   € 71,200

Fuqia e angazhuar €/kW 3.23 1,306,313 € 4,219,391

Vere

Tarifa e larte €/kWh 5.2 111,737,677 € 5,810,359

Tarifa e ulte €/kWh 4.9 39,846,292 € 1,952,468

Dimer

Tarifa e larte €/kWh 9.36 113,412,889 € 10,615,446

Tarifa e ulte €/kWh 5.9 41,569,143 € 2,452,579

Energjia Reaktive (Q) €/kVARh 0.73 59,916,325 € 437,389

Gjithsejte te hyrat nga grupi tarifor € 25,558,833              

Tarifa mesatare(€c/kWh) € 8.34

Struktura ekzituese

0.4 kV (Kategoria I 

konsumatoret e medhenje 

te energjise reaktive)

 
Tabela  9  - Struktura ekzistuese për konsumatorët e mëdhenj  me energji reaktive 

 

Grupi tarifor Elementi tarifor Njësia Tarifat Volumet Faturimi

Tarifa fikse e konsumatorit €/muaj 2.86 24,895                                   71,200                      

Fuqia e angazhuar €/kW 3.23 1,306,313                             4,219,391                

Tarifa e larte (Vere+Dimer) €c/kWh 7.30 225,150,566                        16,425,806              

Tarifa e ult (Vere+Dimer ) €c/kWh 5.41 81,415,435                          4,405,048                

Energjia Reaktive (Q) €c/kVArh 0.73 59,916,325                          437,389                    

Gjithsejte te hyrat nga grupi tarifor € 25,558,833              

Tarifa mesatare(€c/kWh) € 8.34

Propozimi i struktures se re tarifore

0.4 kV (Kategoria I 

konsumatoret e medhenje 

te energjise reaktive)

 
Tabela  10 - Propozimi i strukturës së re tarifore për konsumatorët e mëdhenj  me energji reaktive 

 

1.4 Propozimi i strukturës tarifore për konsumatorët industrialë në nivel të tensionit 

10kV 

Grupi tarifor Elementi tarifor Njësia Tarifat Volumet Faturimi

Tarifa fikse e konsumatorit € 5.05 3,655                                     € 18,458

Fuqia e angazhuar €/kW 5.51 859,872                                € 4,737,895

Vere -                                         € 0

Tarifa e larte €/kWh 3.74 92,584,834                          € 3,462,673

Tarifa e ulte €/kWh 3.40 38,006,439                          € 1,292,219

Dimer -                                         € 0

Tarifa e larte €/kWh 8.38 108,984,494                        € 9,132,901

Tarifa e ulte €/kWh 4.52 46,498,632                          € 2,101,738

Energjia Reaktive (Q) €c/kVArh 0.73 48,989,874                          € 357,626

Gjithsejte te hyrat nga grupi tarifor € 21,103,509              

Tarifa mesatare(€c/kWh) € 7.38

Struktura ekzituese

10 kV

 
Tabela  11 - Struktura ekzistuese për konsumatorët industrialë në nivel të tensionit 10kV 

Grupi tarifor Elementi tarifor Njësia Tarifat Volumet Faturimi

Ngarkesa Fikse €/muaj 5.05 3,655                                     18,458                      

Fuqia e angazhuar €/kW 5.51 859,872                                4,737,895                

Tarifa e larte (Vere+Dimer) €c/kWh 6.25 201,569,328                        12,595,573              

Tarifa e ult (Vere+Dimer ) €c/kWh 4.02 84,505,071                          3,393,957                

Energjia Reaktive (Q) €c/kVArh 0.73 48,989,874                          357,626                    

Gjithsejte te hyrat nga grupi tarifor € 21,103,509              

Tarifa mesatare(€c/kWh) € 7.38

Propozimi i struktures se re tarifore

10 kV

 
Tabela  12 - Propozimi i strukturës së re tarifore për konsumatorët industrialë në nivel të tensionit 10kV 
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1.5 Propozimi i strukturës tarifore për konsumatorët industrialë në nivel të tensionit 

35kV 

Grupi tarifor Elementi tarifor Njësia Tarifat Volumet Faturimi

Tarifa fikse e konsumatorit € 12.21 284 € 3,468

Fuqia e angazhuar €/kW 6.40 89,138 € 570,483

Vere

Tarifa e larte €c/kWh 3.24 10,861,167 € 351,902

Tarifa e ulte €/kWh 2.92 5,084,736 € 148,474

Dimer

Tarifa e larte €/kWh 7.48 10,998,825 € 822,712

Tarifa e ulte €/kWh 3.96 5,232,713 € 207,215

Energjia Reaktive (Q) €c/kVArh 0.73 6,818,475 € 49,775

Gjithsejte te hyrat nga grupi tarifor € 2,154,029                

Tarifa mesatare(€c/kWh) € 6.69

Struktura ekzituese

35 kV

 
Tabela  13 - Struktura ekzistuese për konsumatorët industrialë në nivel të tensionit 35kV 

 

Grupi tarifor Elementi tarifor Njësia Tarifat Volumet Faturimi

Tarifa fikse e konsumatorit €/muaj 12.21 284 3,468                         

Fuqia e angazhuar €/kW 6.40 89,138 570,483                    

Tarifa e larte (Vere+Dimer) €c/kWh 5.37 21,859,992 1,174,614                

Tarifa e ult (Vere+Dimer ) €c/kWh 3.45 10,317,449 355,690                    

Energjia Reaktive (Q) €c/kVArh 0.73 6,818,475 49,775                      

Gjithsejte te hyrat nga grupi tarifor € 2,154,029                

Tarifa mesatare(€c/kWh) € 6.69

Propozimi i struktures se re tarifore

35 kV

 
Tabela  14 - Propozimi i strukturës së re tarifore për konsumatorët industrialë në nivel të tensionit 10kV 
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1.6 Propozimi i strukturës së re tarifore 

Në tabelën më poshtë është paraqitur propozimi për strukturën e re tarifore për kategoritë e 

konsumatorëve të cilët do të jenë subjekt i ndryshimeve. Këto ndryshime nuk do të përfshijnë 

konsumatorët industrialë në tregun e derregulluar dhe ndriçimin publik. 

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj 12.21

Fuqia e angazhuar €/kW/muaj 6.40

€c/kWh Tarifë e Lartë 5.37

€c/kWh Tarifë e Ulët 3.45

Energjia reaktive (Q) €c/kVArh 0.73

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj 5.05

Fuqia e angazhuar €/kW 5.51

€c/kWh Tarifë e Lartë 6.25

€c/kWh Tarifë e Ulët 4.02

Energjia reaktive (Q) €c/kVArh 0.73

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj 2.86

Fuqia e angazhuar €/kW 3.23

€c/kWh Tarifë e Lartë 7.30

€c/kWh Tarifë e Ulët 5.41

Energjia reaktive (Q) €c/kVArh 0.73

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj 3.24

Fuqia e angazhuar €c/kWh Tarifë e vetme 9.63

€c/kWh Tarifë e Lartë 11.68

€c/kWh Tarifë e Ulët 5.78

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj 1.80

€c/kWh Tarifë e Lartë 7.00

€c/kWh Tarifë e Ulët 3.00

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj 1.80

Energjia aktive (P), prej së cilës €c/kWh 5.52

Tarifa e lartë aplikohet prej orës 07:00 - 22:00, dhe tarifa e ulët aplikohet prej orës 22:00 - 07:00

Konsumatori ngarkohet me energji reaktive mbi atë të lejuarën që korrespondon me cos(Φ)=0.95

Propozim 

2017

Grupi 

Tarifor

Niveli I tensionit të 

furnizimit
Elementi Tarifor Njësia

Koha gjatë 

ditës 

Energjia aktive (P), prej së cilës
1 35kV

Energjia aktive (P), prej së cilës

Energjia aktive (P), prej së cilës

Energjia aktive (P), prej së cilës

Energjia aktive (P), prej së cilës

10kV2

3

0.4 kV Kategoria I 

(konsumatorët e 

mëdhenj të energjisë 

reaktive)

4 0.4kV Kategoria II

5

0.4kV matësi 2 

tarifor (2-vlerësh, 

shtëpiak)

6

0.4kV matësi 1 

tarifor (1-vlerësh, 

shtëpiak)

 

Tabela  15 - Propozimi i strukturës së re tarifore 

 


