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Prishtinë 

e premte, 17 prill 2020 

 

KOMUNIKATË 

Bordi i ZRRE-së në seancën e tij të tretë ka vendosur që tarifat e energjisë 

Elektrike të mbesin të pandryshuara edhe për këtë vit tarifor 

 

Bordi i Zyrë së Rregullatorit për Energji (ZRRE), sot ka mbajtur seancën e tij të III-të për këtë vit, e cila 

për shkak të situatës së krijuar nga pandemia COVID-19 është zhvilluar pa prezencën e publikut dhe 

duke përdorur mjetet konvencionale të teknologjisë së komunikimit. 

Bazuar në propozimin për tarifat përfundimtare për konsumatorët fundor, të cilët furnizohen nga 

Furnizuesi me Sherbim Universal (FSHU-KESCO), Bordi i ZRRE ka vendosur që të njejtat të mbesin në 

fuqi si në strukturën tarifore praprake. Përderisa tarifat për shfrytezimin e rrejtit të Transmetimit dhe 

rrejtit të Shpërndarjes ndryshojnë nga ato të viteve të kaluara, në përputhje me të Hyrat Maksimale të 

Lejuara (MAR), por këto ndryshime nuk kanë asnjë ndikim në tarifat përfundimtare të konsumatorëve 

të rregulluar për periudhën rregullative 1 prill 2020 - 31 mars 2021.  

Të gjitha materialet e nderlidhura me procestet e shqyrtimeve tarifore si dhe të gjitha vendimet e 

Bordit të ZRRE do të publikohen në faqen elektronike zyrtare të ZRRE www.ero-ks.org . 

 

Në vazhdim të komunikatës është edhe Struktura Tarifore në fuqi. 
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Struktura Tarifor për konsumatorët e Shërbimit Universal të Furnizimit me energji 

elektrike  për periudhën rregullative 1 prill 2020 - 31 mars 2021 

 

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj 11.19

Fuqia e angazhuar €/kW/muaj 5.85

€c/kWh Tarifë e Lartë 4.92

€c/kWh Tarifë e Ulët 3.16

Energjia reaktive (Q) €c/kVArh 0.67

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj 4.62

Fuqia e angazhuar €/kW 5.04

€c/kWh Tarifë e Lartë 5.73

€c/kWh Tarifë e Ulët 3.69

Energjia reaktive (Q) €c/kVArh 0.67

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj 2.57

Fuqia e angazhuar €/kW 2.97

€c/kWh Tarifë e Lartë 6.69

€c/kWh Tarifë e Ulët 4.96

Energjia reaktive (Q) €c/kVArh 0.67

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj 2.97

Energjia aktive (P), prej së cilës €c/kWh Tarifë e vetme 8.83

€c/kWh Tarifë e Lartë 10.71

€c/kWh Tarifë e Ulët 5.30

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj 1.74

€c/kWh Tarifë e Lartë 6.75

€c/kWh Tarifë e Ulët 2.89

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj 1.74

Energjia aktive (P), prej së cilës €c/kWh 5.32

Konsumi i vlerësuar:

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj 1.74

Energjia aktive (P), prej së cilës €c/kWh Tarifë mesatare 6.75

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj 3.21

Energjia aktive (P), prej së cilës €c/kWh Tarifë e vetme 9.24

Grupi 

Tarifor
Elementi Tarifor Njësia

Koha gjatë 

ditës 
Aprovuar 2020

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

Niveli i  tensionit 

të furnizimit

2 10kV
Energjia aktive (P), prej së cilës

3

0.4 kV Kategoria I 

(konsumatorët me 

energji reaktive)
Energjia aktive (P), prej së cilës

4 0.4kV Kategoria II

Energjia aktive (P), prej së cilës

5
0.4kV matësi 2 

tarifor (familjarë) Energjia aktive (P), prej së cilës

6
0.4kV matësi 1 

tarifor (familjarë)

7
0.4kV (familjarë 

pa matës)

8 Ndriçimi Publik

Tarifa e lartë (ditë) aplikohet prej orës 07:00 - 22:00 gjatë periudhës 1 tetor  deri më 31 mars 

Tarifa e lartë (ditë) aplikohet prej orës 08:00 - 23:00 gjatë periudhës 1 prill  deri më 30 shtator

Konsumatori ngarkohet me energji reaktive mbi atë të lejuarën që korespondon me cos( Φ)<0.95  

 

 


