
ANEKSI 2 

TARIFAT PËR LIDHJET E REJA 

 

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  

 

- Tarifa e distancës për lidhje të klientëve në TU ka të beje me largësinë e 

klientit nga kabina më e afërt e transformimit   

 

Tarifa e distancës në TU  

Vlera e 

fiksuar 

e 

tarifës  

Vlera e 

shtuar 

per cdo 

100 m 

a Brenda 200 m 2000 - 

b 

      

Për çdo 100 m te shtuar   1000 

      

 



 

 

 

 

 

- Tarifa e distancës për lidhje të klientëve në TM ka të beje me largësinë e 

kabinës së transformimit nga nënstacioni më i afërt. 

 

Tarifa e distances  ne  TM 

Vlera e 

fiksuar 

e tarifes 

Vlera e 

shtuar 

per cdo 

1 km  

a Brenda 1 km 4500 - 

b 

      

Per cdo 1km te shtuar   4500 

      

 

 

 

 

T3 – TARIFA E FUQISË (lekë / kW, kundrejt fuqisë së kërkuar)   

1) Tarifa T3, bazuar në kategorizimin e klientëve dhe nivelit të tensionit ku 

kërkohet lidhja e re, është përcaktuar : 

T3 = 1.700 Lekë/kW (kundrejt fuqisë së kërkuar) për aplikim në TM 6/10/20 kV  

T3 = 2.000 Lekë/kW (kundrejt fuqisë së kërkuar) për aplikim në TM 35 kV 

T3 = 2.500 Lekë/kW (kundrejt fuqisë së kërkuar) për aplikim në TU (Privat) 

T3 = 2.000 Lekë/kW (kundrejt fuqisë së kërkuar) për aplikim në TU (Familjarë) 



 

2) Për shtesa fuqie, modifikim lidhje, transferim lidhje, tarifa T3 bazuar në 

kategorizimin e klientëve dhe nivelit të tensionit ku kërkohet lidhja e re, është 

përcaktuar : 

T3 = 1.700 Lekë/kW (kundrejt fuqisë shtesë së kërkuar) për aplikim në TM 6/10/20 

kV (Privat) 

T3 = 1.700 Lekë/kW (kundrejt fuqisë shtesë së kërkuar) për aplikim në TM 35 kV 

(Privat) 

T3 = 2.500 Lekë/kW (kundrejt fuqisë shtesë së kërkuar) për aplikim në TU (Privat) 

T3 = 2.000 Lekë/kW (kundrejt fuqisë shtesë së kërkuar) për aplikim në TU 

(Familjarë) 

 

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”. 


