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1.0

HYRJE

Në Raportin Konsultativ për Përshtatjet e Rregullta Vjetore, të pranuar nga ZRrE me datë 22
Shkurt 2019, janë paraqitur propozimet për të Hyrat e Lejuara Maksimale (MAR) për vitin tarifor
2019.
KOSTT pas shqyrtimit, analizës dhe llogaritjeve të bëra, në vazhdim paraqet komentet ndaj
këtyre propozimeve, si dhe sipas kërkesave arsyeshmërinë për ndryshimet në Plani Investiv
2018-2022.
Kërkesa për ndryshimin e planit investiv ka ardhur pas analizave të shumta të kryera kohëve të
fundit, ku KOSTT ka ardhur në përfundim se Plani Investiv 2018-2022 ka nevojë për ndryshime
me qëllim të përmbushjes së kërkesave për sigurinë e furnizimit, sigurinë kibernetike, kualitetit
e furnizimit dhe zhvillimin e rrjetit të transmetimit.
Në vazhdim paraqiten detajet e kërkesave dhe arsyetimeve për çdo kategori.

2.0

HUMBJET NË TRANSMISION

Bazuar në Raportin Konsultativ të ZRrE-së për Përshtatjet Vjetore të të Hyrave të Lejuara
Maksimale për KOSTT për vitin tarifor 2019, çmimi mesatar për humbjet e lejuara në
transmetim është 43€/MWh, i cili përfshinë çmimin aktual të KEK 35.4 €/MWh të indeksuar për
normën e inflacionit 1.73%, që llogaritet rreth 36 €/MWh.
KOSTT ka komunikuar me KEK-un në mënyrë që të arrijë marrëveshje për ofertën për çmimin e
energjisë me të cilin do të furnizohej një pjesë e humbjeve në transmetim nga data 1 prill 2019.
Përgjigja e KEK-ut ka qenë që çmimi i energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve të jetë në
nivelin 45.00 €/MWh.
KOSTT është në përgatitje të analizës së tregut lidhur me çmimin e humbjeve të cilën do ta
dërgojmë brenda javës.
Kërkojmë nga ZRrE përshtatjen e kostove të lejuara për humbje sipas indikacioneve të tregut
për çmimin e energjisë.

3.0

FONDI PËR BRE

Sipas shënimeve që disponojmë prodhimi i planifikuar i energjisë nga BRE-të duhet të
ndryshohet.
Kërkojmë që sasia e energjisë e planifikuar të prodhohet nga Gjeneratorët BRE, për qëllime të
parashikimit të Fondit BRE për vitin 2019 të rritet për 20691 [MWh]. Arsyeja qëndron se në
llogaritjen e të hyrave për Fondin për BRE nuk janë përfshirë Gjeneratorët BRE, si: PS Frigo Food
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Kosova (në operim), HC Brodi 1, HC Restelica 3 dhe PS Solar Green Energy (tre të fundit, bazuar
në pyetësorët e plotësuar dhe dërguar në KOSTT do të fillojnë operimin gjatë vitit 2019), për të
cilët sasia totale e energjisë së parashikuar për vitin 2019 është 9321 [MWh]. Gjithashtu bazuar
në matjet e prodhimit të Gjeneratorit BRE, PE KITKA, sasia e energjisë së prodhuar për muajin
janar dhe shkurt 2019, është më e lartë se e parashikuar në Bilancin për vitin 2019, për 3080
[MWh]. Andaj propozojmë që për parashikim më të saktë të prodhimit të PE KITKA për vitin
2019, parashikimi të bazohet në matjet në 5 muajt e operimit dhe pastaj mesatarja llogaritur
për muaj të përdoret për llogaritet vjetore të prodhimit të energjisë, bazuar në llogaritje për
vitin 2019 është 106896 [MWh], dallimi nga Bilanci 2019 është 11370 [MWh].
Tabela 1: Dallimet për parashikimin e energjisë për fondin BRE për 2019 dhe sqarimet e
nevojshme lidhur me kërkesën për sasinë e energjisë

Nr.

Emri i gjeneratorit BRE

Përshkrimi

Kapaciteti i
instaluar [MW]

Prodhimi i
Prodhimi i
planifikuar i en. planifikuar i en.
Lloji i
i marrë në llog. i marrë në llog.
Burimit
e Fondit (ZRrE) e Fondit (KOSTT)
[MWh]
[MWh]

Tarifa
Nxitëse

Sqarime

Erë

85

Mesatarja vjetore e energjisë së prodhuar nga
KITKA (e llogaritur bazuar në matje për 5 muaj të
operimit).
Diferenca: Mesatarja vjetore e energjisë së
prodhuar (e llogaritur bazuar në matje për 5 muajt
në operim) dhe energjsë së parashikuar në

106,896
Air-Energy KITKA L.L.C
(Parku i erës KITKA)

1

Në operim

32.4

95,526
11,370

2

Frigo Food Kosova

3

EUROKOS JH (HC Brodi 1)

4

EUROKOS JH (HC Restelica
3)

5

Solar Green Energy

Në operim
Ne proces te
ndertimit
(F.tariff)
Ne proces te
ndertimit
(F.tariff)
Ne proces te
ndertimit
(F.tariff)

3.00

0.00

4,970

Fotovolta
ike

136.4

Nuk është përfshirë në llogaritjen Kostove të
Fondit nga ZRrE.

2.48

0.00

713

Hidro

67.47

Nuk është përfshirë në llogaritjen Kostove të
Fondit nga ZRrE.

2.35

0.00

380

Hidro

67.47

Nuk është përfshirë në llogaritjen Kostove të
Fondit nga ZRrE.

3.00

0.00

3,258

Fotovolta
ike

136.4

Nuk është përfshirë në llogaritjen Kostove të
Fondit nga ZRrE.

Totali (11370+4970+710+380+3258)

20,691.00

4.0

ARSYESHMËRIA E KËRKESAVE PËR NDRYSHIME NË PLANIN INVESTIV 20182022

4.1

Përshkrimi i shkurtër i metodologjisë KBA

Bazuar në Rregullën ZRRE/Nr. 13/2017 për Vlerësimin e Projekteve Kapitale ne Rrjetin e
Transmetimit dhe Shpërndarjes ne Sektorin e Energjisë Elektrike KOSTT-i është i obliguar të
përgatis vlerësimin e Kost-Benefitit të projekteve që dalin nga Plani Zhvillimor 10 vjeçar i rrjetit
të transmetimit që ndërlidhet me periudhën kohore 5 vjeçare respektivisht planin 5 vjeçar
investiv dhe zhvillimor të transmetimit. Qëllimi i analizës së kost-benefitit të projekteve është
përcaktimi i ndikimit i zhvillimit të infrastrukturës së rrjetit dhe sistemit transmetues në
zhvillimin e mirëqenies socio-ekonomike të shoqërisë. Metodologjia e modifikuar KBA (Kostbenefit analiza) e publikuar nga ENTSO-E është shfrytëzuar nga KOSTT në bazë të rregullës
ZRRE/Nr. 13/2017 të aprovuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë. Kjo metodologji krahason
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ndikimet e secilit projekt duke u mbështetur në një varg indikatorësh të përcaktuar nga ENTSOE. Vlerësimi i projekteve në rrjetin e transmetimit është detyrë komplekse për shkak të
kategorive të ndryshme të projekteve. Për disa projekte kryesisht që ndërlidhen me sigurinë e
furnizimit, efiçiencën, integrimin e Burimeve të ripërtëritshme, interkoneksionit e reja etj.
është më e lehtë të identifikohen parametrat matës të një numri të konsiderueshëm të
indikatorëve. Ndërsa për disa projekte që kryesisht ndërlidhën me proceset e mbështetjes së
sistemit transmetues, është shumë vështirë të peshohen indikatorët e vlerësimit, pasi që nuk
ndërlidhen drejtpërsëdrejti me asnjë nga indikatorët e përcaktuar nga ENTSO-E. Si për shembull
projektet e karakterit të platformave softuerike, adaptim të sistemeve te IT sipas kërkesave
dhe ndryshimeve qe ndodhin ne ENTSO-E, sistemet e matjes të mbrojtjes dhe monitorimit etj.
nuk kanë specifika qe mund të ndërlidhen me indikatorët si: siguria e furnizimit, eficienca etj.
Këto projekte janë të domosdoshme për operim të sigurt dhe efikas të sistemit transmetues,
por nuk mund të peshohen dhe të përcaktohet kostt-benefiti sa i përket indikatorëve te
përcaktuar nga metodologjia KBA.
Metodologjia KBA bazohet në faktorët si në vijim:
 Siguria e furnizimit
 Siguria e operimit të sistemit transmetues
 Integrimi i gjenerimit, BRE-ve, reduktimi i CO2
 Efiçienca e rrjetit
 Promovimi i tregut për të mirën socio-ekonomike të shoqërisë
 Kalkulimi i kostos së projektit (fikse dhe variabile)
 Ndikimet mjedisore dhe sociale
Në tabelën në vijim është përshkruar struktura e projekteve për të cilat mund të zbatohet KBAja.
Tabela 1 Kategorizimi i projekteve për zbatimin e KBA-së
Projektet/Përforcim rrjeti:
 Linjë apo kabllo e re
 Nënstacion i ri ne transmision
 Transformator i ri (apo ndërrim)
Mund të zbatohen në tërësi
 Ngritje kapaciteti të linjës ekzistuese
indikatorët e KBA-së
 Rrjeti për kyçjën e gjeneratorëve te rinjë
konvencional dhe BRE-ve
 Linjë interkonektive
 Reaktor apo kompensator
 Akumulues te energjisë për nevojat e shërbimeve
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ndihmëse (“storage”)
Projektet/Përkrahje ngarkesës:
 Nënstacion i ri me linjat ndërlidhëse

Projektet/Rivitalizim:
 Nënstacion në tërësi
 Fusha specifike te linjave apo transformatorëve
Projektet/përkrahje sistemi
 Sistemet matëse dhe mbrojtëse
 Sistemet IT tregu
 Sistemet SCADA/EMS
 Sistemet e telekomunikimit dhe GIS
 Softuer për analiza te sistemit, etj.
4.2

Mund të zbatohen në tërësi
indikatorët e KBA-së, përfitimet nga
efiqienca barten kryesisht ne rrjetin e
shpërndarjes
Mund të zbatohen pjesërisht
indikatorët e KBA-së

Nuk mund të zbatohen indikatorët
e KBA-së. Janë të domosdoshme
bazuar ne Kodet e Rrjetit dhe
kërkesat nga ENTSO-E

Projektet e kategorisë përkrahja e ngarkesës

4.2.1 Projekti (ID/009/1): NS Kastrioti (Ferizaj 3) 110/10(20) kV
4.2.1.1 Shqyrtimi i problemit
Faktorët kryesor që kanë inicuar ndërtimin e nënstacionit të dytë 110 kV në Komunën e Ferizajit janë:
-

Ngritja me shkallë të lartë e kërkesës për energji elektrike si rrjedhojë e shtimit të bizneseve dhe
ndërtimit
- Rrezikimi i sigurisë së furnizimit të konsumatorëve
- Niveli i lartë i ngarkimit të nënstacionit NS Bibaj si rrjedhojë e furnizimit te konsumatorëve të
Kaçanikut dhe Shtërpcës.
- Kriteri i pa plotësuar N-1 ne transformim
Ferizaj konsiderohet njëri nga rajonet me zhvillim të hovshëm te bizneseve dhe industrisë së vogël me
një krahasim pothuajse të ngjashëm me rajonin e Prishtinës, Prizrenit dhe Pejës. Furnizimi i pikave
shpërndarëse me vetëm një nënstacion 110 kV nuk garanton siguri të furnizimit dhe si i tillë krijon
pengesa në zhvillimin ekonomik të Komunës së Ferizajit me rrethinë.
Ndërtimi i nënstacionit të ri do të ndikoj në shpërndarjen e rrjedhave të fuqisë nga NS Bibaj në
nënstacionin e ri, duke evituar rrezikun e rënies së transformatorëve dhe shkaktimin e sasive të mëdha
të energjisë së padërguar tek konsumatorët, me efekt negativ për bizneset, industrinë dhe qytetaret.

4.2.1.2 Përmbajtja e përgjithshme e projektit
Në bazë të kërkesës së KEDS, lokacioni i propozuar është ndaljet te qytetit në pjesën Veri-Perëndimore
pran fshatit Leshkobarë. Në bazë të lokacionit të propozuar pika më optimale e kyçjës është linja 110 kV
ekzistuese NS Therandë-NS Bibaj. Prerja e linjës ekzistuese NS Theranda-NS Bibaj do të bëhet në 5.7 km
të linjës duke filluar nga NS Bibaj.
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Linja furnizuese e NS Kastrioti do të jetë linjë dyfishe me seksion standard 240 mm2, AlÇe. Daljet 10(20)
kV do të ndërtohen nga KEDS dhe do të furnizojnë pjesën e konsumit qe aktualisht mbulohet nga NS
Ferizaj II 35/10 kV. Efektet kryesore në reduktim të humbjeve do të vërehen në rrjetin e shpërndarjes,
duke evituar humbjet në transformatorëve 35/10 kV dhe në linjat 35 kV. Për shkak të kostos, fillimisht
nënstacioni do të ketë të instaluar vetëm një transformator të fuqisë me kapacitet 40 MVA. Rrjeti i
shpërndarjes 10 kV në një pjesë të madhe të qytetit mund të konvertohet në nivelin 20 kV duke ndikuar
në reduktim shtesë të humbjeve ne rrjetin e shpërndarjes.
Në figurën 1 është paraqitur shtrirja gjeografike e projektit, ndërsa në figurën 5-19 shihet konfiguracioni
i kyçjës në skemën njëpolar të sistemit transmetues.
Për shkak të furnizimit me linjë dyfishe, kriteri N-1 garantohet për konsumin deri në 80 MW të
nënstacionit të ri.

Figura 1. Konfiguracioni i kyçjës së NS Kastrioti (Ferizaj 3) në rrjetin e transmetimit

8

Figura 2. Konfiguracioni i kyçjës në rrjetin transmetues të NS Kastrioti (Ferizaj 3)

4.2.1.3 Objektivat e projektit dhe përfitimet
Duke konsideruar Rajonin e Ferizajit si zonë me potencial të lartë të zhvillimit të industrisë së
lehtë ndërtimi i nënstacionit të ri 110 kV do të krijoj kushtet optimale për arritjen e sigurisë së
furnizimit me energji elektrike.
Përfitimet qe konsumatorët e Ferizajit do ti kenë janë paraqiture si në vijim:
 Ngritja e Sigurisë së furnizimit me energji elektrike përmes furnizimit me dy linja 110 kV
Reduktim i energjisë së padërguar të konsumatori rreth 788 MWh ne vitin e parë të punës
(2021)
 Furnizim kualitativ dhe i besueshëm ( tensionet ne brezin e lejuar)
 Furnizim efecient duke reduktuar humbjet teknike ne rrjetin e shpërndarjes (ulje e
konsiderueshme e humbjeve në rrjetin distributiv rreth 2 MW piku i humbjeve respektivisht
5 GWh energji e humbjeve për vitin 2021). Përfitimet kryesore shkojnë në rrjetin
distributiv, respektivisht në kualitetin dhe sigurinë e furnizimit të konsumatorëve fundor
 Shkarkimi i transformatorëve të fuqisë ne NS Ferizaj 1 për ngarkesën ekuivalent me
konsumin e cila do te transferohet ne nënstacionin e ri NS Kastrioti
4.2.1.4 KBA e Projektit
Analiza e Kost-Benefitit vlerëson projektin e zhvillimit te NS Kastrioti 110/10(20) kV me 20 pikë
nga 33 pikët maksimale, ashtu siç është paraqitur në figurën 3.
Shkalla e kthimit të investimeve bazuar ne CBA për projektin është 11.47%1
1

Nga Analiza sensitive multi-skenare e projektit NS Kastrioti
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Figura 3. Vlerësimi i projektit NS Kastrioti sipas opsionit të PZHT 2017-2028
4.2.2 Plani i implementimit te projektit
Projekti planifikohet te filloj ne në çerekun e katërt të vitit 2019 dhe te përfundoj në Q2 2021.

4.3

Projektet e kategorisë mbështetëse te sistemit

Në vijim janë shtjelluar arsyeshmëritë e projekteve të cilat futen ne kategorinë e projekteve të
cilat mbështesin operimin e sistemit dhe transmisionit konform kërkesave që kërkohen nga
ENTSO_E
4.3.1 Projekti: “Ndërrimi i Sistemit ekzistues SCADA\EMS në QND dhe QNDE”
4.3.1.1 Shqyrtimi i problemit
Sistemi ekzistues SCADA/EMS është projektuar fillimisht ne bashkëpunim me konsulentët ESBI ne
vitin 2006, dhe ne vitin 2008 këtij projekti ju ka be revidimi nga KOSTT ne bashkëpunim me konsulentët
a KEMA Internacional . Ne baze te këtij është përgatit tender dosja, janë realizuar procedurat e
prokurimit dhe ne Dhjetor 2008 është nënshkruar kontrata për implementim të projektit
“Telekomunikimi me SCADA/EMS”. Sistemi SCADA/EMS ka filluar të shfrytëzohet në fund të muajit
Qershor 2011. Qëllimi i realizimit te këtij sistemi ka qenë përmbushja e obligimit nga Licenca ZRrE për
monitorimin dhe operimin e sistemit te transmisionit nga Qendra Nacionale Dispeçerike (QND) ne
KOSTT.
Sistemi SCADA/EMS i grumbullon të dhënat përmes standardit IEC 60870-5-104 duke përfshirë edhe
matjet analoge, gjendjen e pajisjeve primare, alarmet e mbrojtjeve rele dhe operimin me pajisje primare
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nga QND si dhe nga Qendra Nacionale Dispeçerike Emergjente (QNDE). Në kuadër të këtyre dy qendrave
janë gjithsejtë 25 servera, 8 FireWall, 8 Rutera dhe 24 LAN Switch. Në kuadër të këtyre pajisjeve janë
duke u ekzekutuar 16 paketa softuerike me afro 54 softuerë te ndryshëm.
Duke pasur ne konsideratë se sistemi është dizajnuar ne baze te teknologjisë së informacionit, kodeve,
normativave dhe standardeve qe kane qenë ne eksploatim ne vitin 2008, është vlerësuar se ky sistem
është vjetërsuar dhe nuk plotëson konditat për operim te sigurt dhe te besueshëm, nuk plotëson
konditat për zhvillim te mëtutjeshëm gjë që nuk garanton kushtet themelore për funksionet e kërkuara
për operim dhe monitorim te sistemit te transmetimit te Kosovës.
 Platforma harduerike e serverëve ekzistues është 32 bit – tani ne treg mundet te gjinden vetëm
serverët 64 bit gjë qe pamundëson mirëmbajtjen e serverëve ekzistues;
 HDD janë te teknologjisë SATA me kapacitete deri ne 32GB – tani ne treg dominon teknologjia
ISCI dhe SAS me kapacitete mbi 100GB ashtu qe me dëmtimin e HDD serverat ekzistues janë
jashtë përdorimit;
 Sistemi operativ i instaluar ne serverët është MS Windows Server 2003 R2 për te cilin sistem
operativ kompania Microsoft e ka ndërpre përkrahjen ne Korrik 2015 ashtu qe është
pamundësuar qe këta serverë te mbrohen prej viruseve, dëmtimeve(bags) si dhe te vendoset
ndonjë pjese harduerike e re brenda tyre(HDD, LAN kartela, VGA kartela, RAM e tj.) për arsye te
mungesës se softuerëve(drivers) për tu instaluar ne MS Windows Server 2003 R2.
 Ne serverët ekzistues është instaluar MS SQL Server 2005( Përkrahja ka skaduar ne Prill 2016),
MS Visual Studio 2005, MS Office 2003 si dhe softuerët tjerë (Java, ORACLE, ...) për te cilët po
ashtu ka skaduar përkrahja prej prodhuesve. Bazuar ne këto fakte asnjë zgjerim apo përshtatje
ndaj platformave te reja softuerike- po theksoj 64 bit është pamundësuar ashtu qe edhe
mirëmbajtja komplete e sistemit ekzistues është rrezikuar.
 Komunikimi ne mes te RTU-ve dhe sistemit SCADA/EMS është duke u zhvilluar përmes
IEC60870-5-104 ndërsa ne baze te publikimeve ne ENTSO-E sidomos platformës te emërtuar si
CGMES nga viti 2018 ne zbatim do te jetë standardi IEC61970 ose i njohur ne publik si CIM
standardi i obligueshëm për aplikim ne EMS(shikoni anekset e këtij arsyetimi). Bazuar ne këto
zhvillime dhe auditimit qe do t’i behet KOSTT-it për anëtarësim ne ENTSO-E, me platformën
ekzistuese te sistemit SCADA/EMS, KOSTT nuk do te jetë kompatibil me kërkesat e ENTSO-E dhe
nuk do te fitoj statusin e anëtarit te kësaj organizate.
 Për sistemin SCADA/EMS KOSTT është duke shfrytëzuar e-terraplatform 2.7 e cila ka qenë
stabile ne vitin 2008, ndërsa tani ne treg është e-terraplatform 3.2 e cila mund te punon ne
sistemet 64 bit , i ka te inkorporuar te gjitha kërkesat me te reja te ENTSO-E dhe kodeve te BE.
Po ashtu edhe prodhuesit tjerë te SCADA/EMS janë te po këtij niveli.
 Kostoja e mirëmbajtjes është ne rritje dhe pritet që të tejkalon 40% te vlerës së vet asetit.

4.3.1.2 Përmbajtja e përgjithshme e projektit
Furnizimi me harduer:
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Serverët te teknologjisë se fundit qe do t’i zëvendësojnë funksionalitet e serverave e ekzistues
dhe do te mundesojn instalimin e softuerëve bash kohor (QND dhe QNDE)



Switch-a te rrjetit Lokal, rrutera, Firewall-a dhe Deponues(STORAGE) për ndërlidhjen e serverëve
ne rrjet funksionale si dhe deponimin e te dhënave për Menaxhim te sistemit energjetik te
KOSTT-it sipas kërkesave te ENTSO-E, Electronic Highway(rrejta interne e ENTSO-E) dhe rrjetës
ATOM( rrjeta e re e ENTSO-E për shkëmbime te dhënave te Evropës kontinentale (orari,
planifikimi, realizimi, analiza kontigjente etj. sipas standardit CIM);



HMI (Konzolla) per shfrytëzues te sistemit SCADA/EMS brenda KOSTT-it dhe jashtë KOSTT-it
bazuar ne rregulloret e ENTSO-E, bazuar ne kërkesat nga korniza ligjore dhe rregullative ne fuqi
shfrytëzimin e te dhënave te sistemit SCADA/EMS ;

Furnizimi me softuer:
 sistem operativ te licencuar si dhe softuer-a tjerë përcjellës (JAVA Applet, MS SQL etj) e qe janë
te domosdoshëm për instalimin e softuerit për SCADA/EMS;

 Furnizim me sistemin – aplikacionin SCADA/EMS ( sikurse e-terraplatform 3.2) i cili
punon ne arkitekturën bashkëkohore harduerike, e qe i ka te inkorporuar te gjitha
kërkesat me te reja te ENTSO-E , kërkesat nga korniza ligjore dhe rregullative ne fuqi dhe
kodeve teknike te BE.
 Furnizim me softuer-a për siguri kibernetike (CYBER SECURITY) ne përputhje me
kërkesat e Manualit Teknik te ENTSO-E si dhe mbrojtja nga sulmet moderne kibernetike;
 Furnizim me standardin IEC61970 ose i njohur ne publik si CIM. Bazuar ne publikimet e
ENTSO-E, ky standard është i obligueshëm për aplikim ne EMS (Energy Managemnet
System).
 I gjithë sistemi do te bazohet ne kërkesë për shfrytëzimin afatgjatë pa ndërprerje. me
licenca afatgjate për te gjitha aplikacionet softuerike
 Shërbimet për implementim te te sistemit te ri, kalim nga sistemi i vjetër ne sistem te ri
pa ndërprerje te funksioneve operative, testim/komisionim te sistemeve te reja,
mirëmbajtja ne fazën e garancionit për harduer dhe softuer te instaluar
4.3.1.3 Objektivat e projektit dhe përfitimet


Zëvendësimi i sistemit aktual i cili nuk është me i besueshëm as ne aspektin e funksionimit dhe
as ne aspektin e zhvillimit dhe zgjerimit te mëtejshëm



Sistemi i ri i instaluar do te siguroj arritjen e realizimit te te gjitha funksioneve te operimit te
sistemit te transmisionit te Kosovës si dhe kërkesat e ZRrE, kërkesat qe dalin nga Politikat e
ENTSO-E, gjë qe krijon kushtet për plotësim te kritereve për anëtarësim te KOSTT në ENTSO-E;
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KOSTT te ketë te instaluar një sistem të kompletuar dhe funksional ne aspektin e teknologjisë
me te avansuar, softuerit qe përmbushë kriteret e theksuara si dhe funksionim te besueshëm
ne kohe reale, duke mundësuar shkëmbim te te dhënave me OST-te e vendeve fqinjë, nxjerrje te
raporteve te ndryshme sipas te dhënave historike te ngjarjeve sipas kërkesave

4.3.1.4 Plani i implementimit te projektit
-

Gjate vitit 2019 do te përgatiten specifikimet teknike dhe tender dokumentacioni.

-

Ne Planin Investiv është bere parashikim se shpallja e tenderit per furnizim per kete projekt te
filloj ne 2020(janar) dhe te finalizohet ne vitin 2022(dhjetor).

4.3.1.5 KBA e Projektit
Bazuar në shpjegimet e dhëna në paragrafin 2.1 te referuara ne tabelën 1, në projektin e kategorisë
mbështetëse te sistemit nuk mund të zbatohet metodologjia e aprovuar e KBA-se

4.4

Arsyetim për projektin: ,,Ndërtimi i infrastrukturës së Sigurisë së Lartë në Selinë
Qendrore’’

4.4.1 Shqyrtimi i problemit
Duke marrë parasysh se në vitin 2017 është aprovuar LIGJI Nr. 06/L-014 për INFRASTRUKTURËN KRITIKE
dhe se ky Ligj hyn në fuqi gjatë vitit 2019, KOSTT ka analizuar kërkesat e paraqitura ne këtë Ligj për te
cilat ka obligim te filloj me përgatitjet për implementim Qëllimi i këtij ligji është për të ruajtur dhe
mbrojtur infrastrukturën kritike kombëtare dhe Evropiane. Duke u bazuar në funksionet dhe
përgjegjësitë qe i ka KOSTT sh.a., menaxhimi i Sistemit të Transmetimit të Republikës së Kosovës, duke
operuar me nivele të tensionit të lartë 400kV, 220kV dhe 110kV, rëndësia e aseteve të KOSTT-it është
strategjike për Kosovën dhe kërkon një nivel të lartë të funksionimit të tyre, që do të thotë se edhe niveli
i sigurisë së aseteve duhet të jetë i organizuar mirë dhe në nivel kualitativ. Siguria e objekteve të KOSTTit ndikon jo vetëm në operacionet e përditshme për menaxhimin e Operimit të Sistemit të Transmetimit
por edhe në shëndetin, mirëqenien dhe sigurinë e punonjësve dhe publikut.
Si pronar të infrastrukturës kritike, IKE-të, te përcaktuara si të tilla me Ligjin Nr.06/L-014, KOSTT duhet të
përgatit planet e sigurisë së operimit "PSO" dhe te definohen masat që përfshijnë identifikimin e aseteve
të rëndësishme, vlerësimin e rreziqeve, si dhe identifikimin, përzgjedhjen dhe prioritizimin e
kundërmasave dhe procedurave.
Duke caktuar prioritet në plotësimin e kushteve që përcaktohen me këtë Ligj, KOSTT planifikon që te
filloj me Ndërtesën e Selisë qendrore ku është e vendosur Qendra Dispeçerike, pastaj te vazhdoj me NS
Kosova B, si dhe objektet tjera me rëndësi dhe të përcaktuara si pjesë të infrastrukturës kritike.
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4.4.2 Përmbajtja e përgjithshme e projektit








Përcaktimin e zonave të sigurisë,
Funksionalizimin e Qendrës monitoruese në Ndërtesën e Selisë qendrore ku do të
inkorporohen të gjitha kamerat të cilat janë në objektet e KOSTT, si dhe të gjitha ato të
cilat do të shtohen në të ardhmen,
Vendosje te dyerve te sigurisë së lartë të cilat kanë të inkorporuar detektorin për metal,
janë te strukturuara me qelq anti-plumb/ Escape-route CE certified door, RC4
antiburglary and FB3 bulletproof gradës, etj.
Si dhe vendosje e qelqit antiplumb ne strukture te objektit, ne zonat e përcaktuara për
siguri te larte
Dhe te gjitha veprimet e nevojshme për te plotësuar kërkesat e sigurisë dhe te
përmbushjes se detyrimeve nga ky Ligj.

4.4.2.1 Përmbajtja e përgjithshme e projektit








Përcaktimin e zonave të sigurisë,
Funksionalizimin e Qendrës monitoruese në Ndërtesën e Selisë Qendrore ku do të
monitorohen të gjitha kamerat të cilat janë në Ndërtesën e Selisë qendrore të KOSTT, si
dhe të gjitha ato objekte të cilat do të përcaktohen në bazë të Planit të Sigurisë së
KOSTT,
Vendosje te dyerve te sigurisë së lartë të cilat kanë të inkorporuar detektorin për metal,
janë te strukturuara me qelq anti-plumb/ Escape-route CE certified door, RC4
antiburglary and FB3 bulletproof gradës, etj.
Si dhe vendosje e qelqit antiplumb në strukturë te objektit, në zonat e përcaktuara për
siguri te lartë.
Dhe te gjitha veprimet e nevojshme për te plotësuar kërkesat e sigurisë dhe te
përmbushjes se detyrimeve nga ky Ligj.

4.4.2.2 Objektivat e projektit dhe përfitimet
Me realizimin e këtij projekti do të:



të rritet niveli i sigurisë në Ndërtesën e Selisë Qendrore;



rritja e kontrollit, mbrojtja ndaj qasjeve te paautorizuara si dhe evidentimi i plotë i hyrje
daljeve në Ndërtesën e Selisë Qendrore;



te plotesohen kerkesat ligjore sipas ligjit LIGJI Nr. 06/L-014 për INFRASTRUKTURËN KRITIKE .
Ky Ligj hyn në fuqi gjatë vitit 2019



në të ardhmen të krijohet infrastrukture e sigurtë për të gjitha objektet e KOSTT-it sipas
Planit të Sigurisë, e monitoruar nga Selia Qendrore .
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4.4.2.3 Plani i implementimit te projektit
Aktiviteti
Përgatitja e Termave të Referencës dhe
Specifikimit për projekt.

Periudha kohore
1.04.2019 – 1.05.2019

Përgatitja e dokumentacionit të tenderit
bazuar në Termat të Referencës

1.05.2019 – 15.05.2019

Procesi i Tenderimit dhe evaluimit
Implementimi i Projektit

15.05.2019 - 15.08.2019
15.08.2019– 31.12.2019

Risku

Ankesat, vonesat, etj
Vonesat në realizim

4.4.2.4 KBA e Projektit
Bazuar në shpjegimet e dhëna në paragrafin 2.1 te referuara ne tabelën 1, në projektin e kategorisë
mbështetëse te sistemit nuk mund të zbatohet metodologjia e aprovuar e KBA-së

4.5

Projekti: “Migrimi drejt sistemeve të avancuara telekomunikuese”

4.5.1.1 Shqyrtimi i problemit
Duke qenë se kontrata për implementimin e sistemit ekzistues telekomunikues është nënshkruar në
Dhjetor te vitit 2008, ndërsa implementimi i punëve dhe pajisjeve, kryesisht është bërë gjatë viteve
2009-2011, në bazë të Vendimit të Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji, në seancën e mbajtur më
20 gusht 2018, për jetëgjatësinë e aseteve telekomunikuese OST/OT dhe OSSH në kohëzgjatje prej 8
vitesh, këto pajisje tashmë kanë arrit fundin e jetëgjatësisë së tyre.
Nga ana tjetër, prodhuesi i këtyre pajisjeve tashmë ka ndërprerë prodhimin, suportin dhe furnizimin me
pjesë rezervë për këto pajisje, gjë që e vështirëson procesin e mirëmbajtjes së tyre dhe operimin e sigurt
dhe te besueshëm.
Komunikimi ne mes te RTU-ve dhe sistemit SCADA/EMS është duke u zhvilluar përmes IEC60870-5-104
ndërsa ne baze te publikimeve ne ENTSO-E sidomos platformës te emërtuar si CGMES nga viti 2018 ne
zbatim do te jetë standardi IEC61970. Kjo paraqet kërkesa të reja për produkte dhe sisteme për të
siguruar trajtimin në kohë të të dhënave në kohë reale me nevoja shumë më të larta te bandwidth-it për
kryerjen e duhur të funksioneve të automatizimit dhe kontrollit.
Nevojat shumë më të larta të bandwidth-it tashmë po kërkohen edhe nga teknologjia e Informacionit
(TI) të cilat mund të përmbushen vetëm me aplikimin e rrjeteve dhe serviseve më të avancuara
telekomunikuese.
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4.5.1.2 Përmbajtja e përgjithshme e projektit
Fushëveprimi i këtij projekti është që të fillohet me implementimin e rrjetit optik DWDM dhe/ose MPLS
kombëtar / ndërkombëtar duke përdorur infrastrukturën optike ekzistuese të KOSTT-it me lokacione
dhe resurse. Operatorët e Sistemit të Transmisionit, në mbarë botën, tashmë janë duke implementuar
pajisje moderne më të avancuara IP, Packet Switch, OTN si dhe Carrier Ethernet OTN, ose janë duke
planifikuar këtë, për të mbështetur Operimin me Sistemin e Transmisionit. Kur një Operator i Sistemit të
Transmisionit të jetë i aftë të ofroj Shërbime të Kapacitetit, më vonë nuk do të ketë nevojë për investime
shtesë.
Bazuar në përvojën e operatorëve të tjerë të telekomit, investimi në fibra optike përbën 60% -80% të
investimeve totale në rrjetet moderne të telekomunikacionit. Meqenëse KOSTT tashmë operon me
rrjetin e fibrave optike, investimi i planifikuar me pajisje aktive do të rriste ndjeshëm vlerën e
përgjithshme të rrjetit të KOSTT-it.
Për të ofruar shërbime të reja me më shumë vlerë, nevojiten këto aktivitete:
• Përgatitja e Master Planit të Rrjetit telekomunikues
• Përgatitja e tender dokumentacionit të bazuar në Master Plan
• Vendosja e elementeve aktive të rrjetit
• Punimet e nevojshme ndërtimore
• Integrimi i plotë në rrjetin ekzistues të KOSTT-it

4.5.1.3 Objektivat e projektit dhe përfitimet
Implementimi i këtij projekti do të mundësoj furnizimin dhe instalimin e pajisjeve aktive më të
avancuara respektivisht migrimin drejt teknologjive më të avancuara dhe do të ketë në konsiderim
kërkesat për:




Pjesën e sistemit telekomunikues për nevoja të KOSTT
Pjesën sistemit telekomunikues për ndërlidhje me OST-te fqinje dhe për mbështetje te
realizimit te kërkesave nga ENTSO-E

Pjesa e sistemit telekomunikues per nevoja te KOSTT do të lidh nyjet kryesore te sistemit te
transmetimit qe nënkupton edhe nyjet kryesore telekomunikuese si dhe nyjet tjera duke përdorur
MPLS në fibra të veçanta.
Në rrjetin/sistemin telekomunikes per nevoja te KOSTT do të sigurohen shërbimet deri në 10 GE (
Gigabyte Ethernet) .
Pjesa e sistemit telekomunikues për ndërlidhje me interkoneksion do të ofrojë disa kanale
lambda(DWDM) (10 deri 40 GE) midis vendeve fqinje (Shqipëria, Maqedonia, Serbia dhe Mali i Zi).
Ne OST (Operatori i Sistemit te Shqipërisë) dhe EMS , tashme janë implementuar sistemet DWDM, gje
qe na lehtësojnë/obligojnë realizimin e implementim te këtyre pajisjeve ne pikat qe lidhin këto dy vende
dhe njëkohësisht realizim i lidhjeve me OST-te tjera do te kontribuoj te jemi ne kohe me zhvillimet
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rajonale. Keto zhvillime kane synim qe te përcjellin palnin e zhvillimit rajonal qe do te shfrytëzohen edhe
per qëllime komerciale.
Konsideratat gjatë Migrimit-instalimit te pajisjeve





Migrimi në teknologji të përparuar, duhet të jetë një proces gradual.
Migrimi duhet të planifikohet me kujdes dhe të përshtatet me rrjetin ekzistues.
Një nga motivet më të forta për zgjedhjen e një plani specifik do të jetë kostoja dhe
kompleksiteti i menaxhimit.
Kur të migrohet nga një teknologji ekzistuese në një teknologji të përparuar standarde,
duhet përfituar nga:
 Përvoja e komunitetit më të gjerë,
 Teknikat standarde që mund të ndihmojnë në procesin e migrimit,
 Mundësia që të dyja teknologjitë të mund të ekzistojnë në mënyrë të sigurtë në
të njëjtin rrjet.

4.5.1.4 Plani i implementimit te projektit
Aktiviteti
Përgatitja e Planit të Përgjithshëm të Telekomunikacionit me shërbime dhe vende
të përcaktuara mire
Përgatitja e dokumentacionit të tenderit bazuar në planin e migracionit
Procesi i Tenderimit dhe evaluimit
Implementimi i elementeve të rrjetit aktiv me punimet e nevojshme civile dhe
integrimin

Periudha kohore
1.04.2019 – 1.07.2019
1.07.2019 – 1.09.2019
1.09.2019 - 31.12.2019
1.01.2020 – 31.12.2020

4.5.1.5 KBA e Projektit
Bazuar në shpjegimet e dhëna në paragrafin 2.1 te referuara ne tabelën 1, në projektin e kategorisë
mbështetëse te sistemit nuk mund të zbatohet metodologjia e aprovuar e KBA-se

4.5.2 Projekti: “Rregullimi i Dhomës se serverëve sipas standardeve”
4.5.2.1 Shqyrtimi i problemit
KOSTT është përgjegjës për planifikim, zhvillim, mirëmbajtje dhe operim të sistemit të transmisionit të
energjisë elektrike në Kosovë dhe për këtë qëllim ka të instaluara sisteme të mbikëqyrjes dhe kontrollit
të pajisjeve primare të rrjetit të transmisionit si dhe pajisje të tjera që përkrahin punët e përditshme të
ndërmarrjes. Këto pajisje janë të prodhuesve të ndryshëm varësisht nga dedikimi dhe projekti me te
cilin janë furnizuar. Po ashtu arkitektura, sistemet operative etj. janë të ndryshme, përderisa ka sisteme
të virtualizuara në Oracle VM, Microsoft Hypervisor, po ashtu ka sisteme të cilat të gjithë punën e
bazojnë në sistemet e Microsoft, Oracle apo Red Hat Linux.
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Gjatë zhvillimit të ndërmarrjes e deri më sot, KOSTT ka zhvilluar dhe prokuruar sisteme të ndryshme,
serverët dhe pajisjet përcjellëse të të cilave për arsye të ndryshme objektive janë instaluar në lokacione
jo shumë të përshtatshme për sisteme të një rëndësie të tillë.
Sistemet ekzistuese janë të ndara në kabinete të ndryshme, në hapësira të ndryshme dhe në shumë
raste edhe në rrjete fizike të ndryshme.
Momentalisht KOSTT posedon katër dhoma te serverëve te cilat se bashku ofrojnë infrastrukturën e
nevojshme për operime te sigurta te Sistemit te Transmetimit të energjisë elektrike dhe të komunikimit.
Këto dhoma qe nga viti 2006 janë parapare qe te jene te përkohshme, por deri me tani nuk është arritur
qe te behet unifikimi i tyre, ndërsa ne kushtet ekzistuese nuk plotësohen kriteret e nevojshme te
sigurisë. Përveç kritereve të sigurisë, kostot për operimin e këtyre dhomave të ndara të serverëve janë
mjaft të mëdha, sepse duhet të ofrohet ventilim dhe ftohje e mjaftueshme për secilën dhomë në vete
dhe po ashtu edhe menaxhim të infrastrukturës, rrjetit dhe ndërlidhjeve të tjera të nevojshme për
operim.
Duke analizuar peshën e sigurisë dhe rëndësisë së këtyre sistemeve për KOSTT, si dhe duke pas
parasysh që ne kushtet aktuale te funksionimit te këtyre sistemeve nuk plotësohen kushtet për siguri
te informacionit dhe për certifikim me standardin ISO 27001, gjë qe KOSTT e ka vendosur ne Objektivat
Strategjike te këtij pesëvjeçari, ka vendosur që të ndërtojë një Qendër të Integruar të Serverëve, e cila
do të akomodonte të gjitha sistemet aktuale edhe po ashtu do të ofrojë mundësi për rritje të
kapaciteteve deri në dyfishim të tyre.

4.5.2.2 Përmbajtja e përgjithshme e projektit
Gjatë vitit 2018, KOSTT ka përgatit specifikimet teknike për realizim te Dhomës së Serverëve (Qendër e
Integruar e Serverëve) e cila do të plotësoj kërkesat për siguri të informacionit sipas standardeve.
Qendra e integruar e serverëve do të përmbushë të gjitha standardet ndërkombëtare të cilësisë dhe
sigurisë duke përfshirë të gjitha sistemet përkrahëse si klimatizimin, sistemet e mbikëqyrjes dhe
alarmimit, sistemin e shuarjes së zjarrit si dhe instalimet elektrike, të parapërgatitura për dyfishin e
kapacitetit ekzistues.

4.5.2.3 Objektivat e projektit dhe përfitimet
Me krijimin e një hapësire te përbashkët, do te krijohen mundësitë që:








te rritet niveli i sigurisë se rrjetave komunikuese,
te ngritët niveli i mbrojtjes ndaj qasjeve te paautorizuara
te ngritët niveli i mbrojtjes ndaj zjarrit, si dhe te rriten masat ....
te ngritët niveli i rrjetave te brendshme
te ulen kostot e mirëmbajtjes
dhe ne te ardhmen te krijohet infrastrukture e përbashkët për te gjitha shërbimet e KOSTT-it
te ofrohet mundësia për virtualizim te sistemeve sipas teknologjive bashkëkohore ne industri

18

Ndryshimi në koston e këtij projekti, vjen për shkak se Qendra e Re e Serverëve është planifikuar të
akomodojë edhe sistemet në të ardhme dhe për këtë arsye gjatë ridimensionimit janë shtuar elementë
si:
-

Rritja e numrit të kabineteve
Rritja e numrit të pajisjeve të rrjetit
Ngritja e infrastrukturës së re të kabllimit, pa u harrnuar me nyjat e vjetra të komutimit
Rritja e kapacitetit të sistemit të HVAC-së, që të mund të menaxhojë për kapacitete më të
mëdha se ato ekzistueset
Zëvendësimi i UPS-it online të amortizuar
Planifikimi që pajisjet e prokuruara dhe shërbimet tjera të jenë të kualiteteve të larta, sipas
standardeve ndërkombëtare dhe sipas standardeve kombëtare si ato për:
o Menaxhimin e sistemeve të sigurisë
o Menaxhimin e sistemeve të mbrojtjes nga zjarri
o Menaxhimin e sigurisë dhe mbrojtjen e të dhënave

4.5.2.4 Plani i implementimit të projektit
Planifikohet që realizimi i këtij projekti do te filloj në Kuartalin e parë të vitit 2019 dhe të përfundoj në
Kuartalin e katërt(IV) te vitit 2019

4.5.2.5 KBA e Projektit
Bazuar në shpjegimet e dhëna në paragrafin 2.1 te referuara ne tabelën 1, në projektin e kategorisë
mbështetëse te sistemit nuk mund të zbatohet metodologjia e aprovuar e KBA-se

4.5.3 Projekti: “Blerja e Softuerit DLP dhe softuerit për auditim të Bazave të të Dhënave ”
Zhvillim dhe blerje të softuerit
4.5.3.1 Shqyrtimi i problemit
KOSTT në planet afatgjata strategjike synon që të certifikohet sipas standardeve ISO 27001 të fundit, të
cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen dhe sigurinë e të dhënave, duke përfshirë këtu mbikëqyrjen e të gjitha
të drejtave intelektuale dhe konformitetin në mbrojtjen e të dhënave sensitive, pa marrë parasysh se ku
ato mund të gjinden, në grupe, në kompjuterë PC, laptop apo server të ndryshëm. Parandalimi i
humbjes së të dhënave (DLP) është një strategji për t'u siguruar që përdoruesit përfundimtarë të mos
dërgojnë informacione të ndjeshme apo kritike jashtë rrjetit të kompanisë.
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4.5.3.2 Përmbajtja e përgjithshme e projektit
DLP (Data Loos Prevention) eshte produkt softuerike që ndihmon një administrator të rrjetit të
kontrollojë se cilat të dhëna mund t'i transferojnë përdoruesit përfundimtarë.
Përmes këtij softueri dhe softuereve tjera përkatëse , po ashtu synohet që të rritet kontrolli mbi
pajisjet, siguria në internet dhe rrjet si dhe të ofrohen mekanizma të nevojshëm të enkriptimit të të
dhënave të përcaktuara, përfshirë edhe qasjen në data baza dhe kontrollin strikt në të gjitha nivelet,
përfshirë edhe nivelin e kolonave dhe përfshirë edhe ndalimin e qasjes në të dhëna edhe për personelin
e TIK(sektori Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit).

4.5.3.3 Objektivat e projektit dhe përfitimet
 Ndaljen e shkeljeve dhe ndërhyrjeve në të dhënat
 Konformitetin me rregullat dhe standardet e avancuara për mbrojtjen e të dhënave
 Rritjen e kontrollit dhe vizibilitetit duke monitoruar të dhënat sensitive dhe lëvizjet e tyre nga
një lokacion në një lokacion tjetër.
 Mbrojtjen e organizatës nga rrjedha e informatave të brendshme, të atyre të klasifikuara si dhe
të informatave të tjera që janë të mbrojtura me ligjet për pronën intelektuale.
Mbrojtja e të dhënave është jo vetëm proces teknologjik por edhe problem teknik, prandaj
implementimi i një sistemi DLP është më tepër se vetëm proces teknologjik dhe parasheh edhe
zhvillimin e mëtejmë të organizatës dhe procedurave të kontrollit të brendshëm.
Projekti i softuerit të DLP-së, konsiderohet shumë i domosdoshëm, duke marrë parasysh se trendët e
reja globale në lëmine e TiK janë të tilla që të ofrojnë mbrojtje sa më të madhe si nga ndërhyrjet e
brendshme, poashtu edhe nga ato të jashtme, dhe në procesin e auditimit dhe llogaridhënies të mund të
definohen qartë të gjithë aktorët në procesin e operimit me të dhënat digjitale.
Si projekt në vete, Softueri i DLP-së përveç formave të auditimit dhe sigurisë, ofron edhe korrektësi në
shkëmbim të të dhënave, duke mundësuar auditimin dhe procesimin korrekt të këtyre të dhënave.

4.5.3.4 Plani i implementimit te projektit
implementimi i projektit do te realizohet për një periudhe rreth një muaj pas marrjes se kontratës nga
ndonjë operator ekonomik.
Ky projekt është i lehte për ta implementuar pasi qe nevojitet një server me një data bazë te madhe e
cila është parapa ne projektin “2.5.4 Furnizim me Harduer”
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4.5.3.5 KBA e Projektit
Bazuar në shpjegimet e dhëna në paragrafin 2.1 te referuara ne tabelën 1, në projektin e kategorisë
mbështetëse te sistemit nuk mund të zbatohet metodologjia e aprovuar e KBA-se

4.5.4 Projekti: “Furnizimi me hardware për TIK”
4.5.4.1 Shqyrtimi i problemit
Në planifikimet ekzistuese janë paraparë që të bëhen furnizime në një vlerë prej 200,000 Euro në lidhje
me hardware, të cilat kryesisht janë paraparë për pajisje fundore si dhe kompjuterë personalë.
Megjithatë, duke marrë parasysh që me rritje të përdorimit të shërbimeve të teknologjisë informative,
është rritur dukshëm edhe kapaciteti i shkëmbimeve të të dhënave si dhe nevoja për ruajtjen e tyre, e
për më tepër duke marrë në konsideratë që pajisjet për arkivimin e të dhënave janë në punë që një kohë
të gjatë, sot është kruciale që këto të dhëna të migrohen në sisteme më të reja.
Pajisjet ekzistuese për arkivim, “storage”, janë të prokuruara më shume se 10 vjet më parë, dhe përveç
që janë amortizuar në aspektin financiar, janë mjaftueshëm të konsumuara edhe në aspektin teknik, ku
prishjet janë të shpeshta dhe mundësitë për integrime me sistemet e reja janë shumë të pakta.
Rrjedhimisht, kërkojnë njohuri të thella dhe ekspertize, duke detyruar që të rriten kostot operative.

4.5.4.2 Përmbajtja e përgjithshme e projektit
Meqenëse në planifikimet buxhetore, janë paraparë që të bëhen upgrade dhe migrime të sistemeve
informative, (serverë, firewall, email etj), është e domosdoshme që këto migrime të përcillen në
harduerë të ri për arkivim, të cilët do të përkrahin teknologjitë më të reja, dhe do të mund të
zëvendësonin pajisjet e amortizuara teknike.
Pajisjet e reja të arkivimit, duhet të mundësojnë lidhjen në rrjet të shumë serverëve, të jenë redundante,
të ofrojnë mundësi për ngritje të kapacitetit, pa bërë ndryshime në konfigurimin fillestar si dhe të
mundësojnë qasje të kontrolluar nga më shumë se një rrjet i vetëm.

4.5.4.3 Objektivat e projektit dhe përfitimet
Kërkesa për këtë rritje buxhetore është e bazuar në përvojat aktuale të tregut dhe sistemeve të ofruara,
me ç ‘rast sistemet e prokuruar duhet të merren të teknologjive të fundit, në mënyrë që jetëgjatësia e
tyre të jetë jo më e vogël se 10 vjet dhe cikli i pajisjeve dhe pjesëve rezervë po ashtu të jetë i
mjaftueshëm.
Domosdoshmëria e rritjes së kapaciteteve vjen po ashtu edhe me nevojën për arkivim afatgjatë brenda
kompanisë, ku të dhënat si ato të shkëmbimeve me e-mail çdo ditë e më shumë rriten, bazat e të
dhënave nga sistemet energjetike çdo ditë rriten dhe si të tilla ato duhet të bëhen backup në tërësinë e
tyre, që kërkon kapacitete të mjaftueshme dhe rezerva për konsideratë të sistemeve të reja që do të
instalohen dhe vijnë në premisat e KOSTT-it në të ardhmen.
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Një veçori tjetër që pritet të përmbushet më rritjen e këtyre kapaciteteve, është që të minimizohet
nevoja për sisteme të reja harduerike në të ardhmen, duke mundësuar përmes teknologjive moderne
virtualizimin dhe përdorimin e këtyre resurseve për instalimin e sistemeve të reja. Kjo do të ofronte
kursime afatgjate në shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes (energji elektrike, personel të IT-së për
mirëmbajtje, kosto licencash etj)

4.5.4.4 Plani i implementimit te projektit
Ne vijim janë pikat e planint te zbatimit te projektit:


Blerja dhe Konfigurim i i Storage për sistemin virtual



Blerja dhe konfigurimi i njëzet kompjuterëve për staf



Blerja dhe konfigurimi i terminaleve kohore pasi qe 60 % nuk janë ne funksion

4.5.4.5 KBA e Projektit
Bazuar në shpjegimet e dhëna në paragrafin 2.1 te referuara ne tabelën 1, në projektin e kategorisë
mbështetëse te sistemit nuk mund të zbatohet metodologjia e aprovuar e KBA-se

4.5.5 Projekti: Realizimi i funksionimit të Qendrave Rajonale për operim të nënstacioneve
pa personel
4.5.5.1 Shqyrtimi i problemit
Në bazë të raportit të përgatitur në nëntor të vitit 2018, nga sektori për SCADA/EMS&SCS , dhe
pas prezantimit te funksionimit te nënstacioneve lidhur me gatishmërinë për operim pa
personel, janë caktuar detyra për departamentet përkatëse për përgatitje te informacioneve
lidhur me veprimet dhe investimet që duhet të planifikohen për te ngrit gatishmërinë e
nënstacioneve për operim pa personel.
Në bazë te detyrave dhe afateve kohore te caktuara, janë përgatit informacionet lidhur me
pajisjet te cilat duhet të instalohen\ aftësohen për operimin e NS pa personel.
Raporti me të dhënat për funksionet e nevojshme është organizuar si ne vijim:.
1. Grumbullimi i te dhënave për kompletim te funksionimit të pajisjeve SCS dhe
identifikimi i pajisjeve në prishje qe ndikojnë ne kompletimin e funksioneve për
operim te nënstacioneve pa personel dhe paraqitja e të gjitha kërkesave për
investim
2. Paraqitja e gjendjes se nënstacioneve ne aspektin e sigurisë fizike duke trajtuar
gjendjen e rrethojave, dyerve të hyrjes, ndriçimit të rrethojave, alarmi për raste të
paraqitjes së ujit në dysheme, si dhe paraqitja e të gjitha kërkesave për investim
3. Paraqitja e gatishmërisë se nënstacioneve në aspektin e sistemit për video vëzhgim,
si dhe të gjitha kërkesave për investim
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4. Paraqitja e gjendjes se pajisjeve për alarmim kundër zjarrit, gatishmëria e tyre për
transmetim te sinjalit te alarmit ne largësi si dhe paraqitja e të gjitha kërkesave për
investim
5. Opsioni për realizim të transmetimit të të gjitha të dhënave nga nënstacionet deri në
Qendrat Rajonale përkatëse_ realizimi të sistemit telekomunikues për të gjitha
kërkesat
Raporti i përmbledhur ka identifikuar se investime te konsiderueshme janë të domosdoshme
me qëllim te ngritjes se sigurisë nga aspekti i operimit te plotë dhe monitorimit të pajisjeve
brenda nënstacionit. Ngritja e sigurisë në aspektin fizike duhet të realizohet me investim për:
sistemin e video vëzhgimit, sistemin e lajmërimit te zjarrit, të lagështisë, të vjedhjes, etj.
Bazuar ne këto raporte janë bërë edhe parallogarite përkatëse.
Qëllimi i implementimit të këtij projekti është:
 Të realizohen funksionet e domosdoshme për operim te nënstacioneve pa
personel ne një afat kohor sa me te shpejt për ngritje të nivelit të sigurisë se
operimit ne nënstacione
 Zvogëlimi gradual i numrit të punonjësve (operatorëve) nëpër nënstacione
(duke pas parasysh situatën aktuale se një numër i konsiderueshëm i
operatorëve do te pensionohen ne tri vitet ne vijim).
 Në bazë të kësaj përvoje për funksionim te QR, të vlerësojmë nëse ne te
ardhmen duhet te bëjmë investim për funksionalizim te mirëfillte te QR, sipas
modeleve të OST-ve tjera në rajon e më gjere.

Opsioni për te cilin është përgatitur Raporti, është prezantuar paraprakisht për menaxhmentin
e lartë.
Ky opsion realizohet me bartjen/transferin e HMI(Human Machine Interface) nga nënstacionet
qe përgatiten për operim pa personel ne Qendra Rajonale përkatëse .
Qendrat rajonale me NS qe do te operohen nga ato janë si vijon:
1. Qendra Rajonale NS Kosova A me : NS Vallaqi, NS Mitrovica 2, NS Vushtrria 1, NS
Vushtrria 2, NS Palaj, SSh Drenasi dhe NS Drenasi 2;
2. Qendra Rajonale NS Prishtina 4 me : NS Prishtina 1, NS Prishtina 2, NS Prishtina 3, NS
Prishtina 5, NS Prishtina 6 dhe NS Podujeva,
3. Qendra Rajonale NS Peja 3 me : NS Skenderaj, NS Burimi, NS Klina, NS Peja 1, NS Peja 2
dhe NS Deçani;
4. Qendra Rajonale NS Ferizaj 2 me: NS Lipjani, NS Ferizaj 1, NS Vitia, NS Gjilan 1, NS Gjilan
5 dhe NS Berivojce;
5. Qendra Rajonale NS Prizreni2 me: NS Gjakova 1, NS Gjakova 2, NS Prizren 1, NS Prizren
3, NS Theranda dhe NS Rahoveci.
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Duhet te theksojmë se kostoja e investimit për realizim e funksioneve te Qendrave Rajonale
sipas këtij opsioni është e ulët nëse krahasohet me projektet e OST-ve tjera ne rajon dhe më
gjere. Gjithashtu duhet te theksojmë se koha e implementimit ne këtë rast është shume me e
shkurtër.
Nëse analizohet arsyeshmëria e investimit dhe dedikimi, mund te themi se pjesa dërmuese e
investimeve sipas këtij propozimi i dedikohet kompletimit të funksioneve që janë të
domosdoshme që te mundësohet operimi i plotë dhe mbikëqyrja ne largësi e nënstacioneve,
fillimisht duke i përgatit pajisjet që të mundësohet kyçja e sinjaleve në SCS(Substation Control
System). Këto investime janë ma se të domosdoshme edhe për kushtet aktuale të operimit të
sistemit të transmetimit. Investimi dhe realizimi i këtij projekti do të përshpejton realizimin dhe
do të ndikoj shumë mirë në funksionalizim të tyre dhe në ngritje të sigurisë së operimit.
Njëkohësisht, me kompletimin sinjaleve dhe alarmeve për kyçje në SCS ne NS përkatëse, do te
behet edhe vendosja e HMI-ve në NS te përcaktuara si Qendra Rajonale e te cilat janë : NS
Kosova A, NS Prishtina 4, NS Ferizaji 2, NS Peja 3 dhe NS Prizreni 2, NS Kosova B (është ne
shqyrtim Opsioni për organizimin e QR me qellim qe te zvogëlohet numri i QR).
Prandaj, nëse ne te ardhmen vlerësohet se është e arsyeshme te behet investim ne drejtim te
avancimit te funksionimit te Qendrave Rajonale ne aspektin e kërkesave te ENTSO-E dhe ne
krahasim me modelet e OST-ve tjera atëherë infrastruktura e SCADA/SCS ne Qendra Rajonale
duhet ndryshuar dhe adaptuar sikurse ne vendet me te zhvilluara ne rajon dhe për këtë qellim
duhet bere një studim fizibiliteti e qe kërkon kohe, investime me kosto shume me te larta
financiare se sa opsioni i propozuar.
Është me rëndësi te theksohet se me realizimin e këtij opsioni do te ruhet funksioni aktual i
Qendrës Nacionale Dispecerike dhe Qendrës Nacionale Emergjente Dispecerike duke mos
dëmtuar/rrezikuar bartjen e informatave nga SCS ne këto qendra përmes protokolit IEC 608705-104.
4.5.5.2 Përmbajtja e përgjithshme e projektit
Të realizohen funksionet e domosdoshme për operim te nënstacioneve pa personel ne një afat
kohor sa me te shpejt për ngritje të nivelit të sigurisë se operimit ne nënstacione
 Furnizimi me BCU(Bay Contol Unit), shndërues, adaptera, video kamera dhe
pajisje përcjellëse për realizim te funksionimit të video vëzhgimit, detektorë të
ndryshëm, kabllo, konektora si dhe material tjetër sipas specifikimit teknik qe do
te behet për realizimin këtij projekti;
 Realizimi i punimeve për: projektim, instalim, konfigurim, testim dhe lëshim ne
pune te pajisjeve te cekura
4.5.5.3 Objektivat e projektit dhe përftimet
Objektivat e ketij projekti janë:
 Përmbushja e të gjitha kritereve për operimin dhe mbikëqyrjen e pajisjeve te
secilit nënstacion ne mënyrë te sigurt dhe pa personel.
 Ngritja e sigurisë në aspektin fizikë me investim për instalim të: sistemit të
video vëzhgimit, sistemit të lajmërimit te zjarrit, të lagështisë, të vjedhjes, etj.
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Evidentimi dhe arkivimi i te gjitha qasjeve ne nënstacione dhe kontrollimi i tyre.
Zvogëlimi i numrit te operatorëve ne objekte-nënstacione te KOSTT-it,

4.5.5.4 Plani i implementimit te projektit



Përgatitja e specifikimeve detaje teknike për tender dokumentacion_ deri ne
fund te muajit prill 2019
Implementimi te filloj ne vitin 2019 dhe te finalizohet ne Q1 2021.

4.5.5.5 KBA e Projektit
Bazuar në shpjegimet e dhëna në paragrafin 2.1 te referuara ne tabelën 1, në projektin e kategorisë
mbështetëse te sistemit nuk mund të zbatohet metodologjia e aprovuar e KBA-se

5.0

PËRMBLEDHJE

5.1

Komente


KOSTT gjithashtu dëshiron të ju njoftoj se projektet Rifreskimi i sistemit të menaxhimit
të energjisë (IT e Tregut) dhe Zhvillimi i platformës për ndërrimin e furnizuesit dhe
menaxhimin e matjeve në të ardhmen do të fuzionohen dhe do të realizohen së bashku
me projektin Ndërrimi i Sistemit ekzistues SCADA\EMS në QND dhe QNDE.



Për projektin 005 “Revitalizimi i pajisjeve TL në NS Therandë - HIS (EBRD) me shërbimet
konsulente” në planin pesëvjeçar 2018-2002, KOSTT ka paraqitur kërkesën për
buxhet në vlerë prej 3,547.0mil € (bazuar në kontratë) i cili projekt ka përfunduar
në fund të vitit 2018, derisa ZRrE ka aprovuar vetëm buxhetin prej 1,683.5mil€.
Besojmë se aprovimi i juaj është gabim teknik dhe do të korrigjohet

Duke marrë parasysh rëndësinë vitale të kërkesave për projektet e reja si dhe ndryshimet
në ato aktuale, besojmë se kërkesa e KOSTT do të aprovohet dhe ndryshimet do të
përfshihen në të hyrat e lejuara maksimale.
Të bashkëngjitur me këtë dokument gjeni analizën teknike të opsioneve të ngritjes së
sigurisë së Furnizimit të Konsumit të Ferizajit.

-

fundi i dokumentit -
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Arsyeshmëria e kërkesave për ndryshime në Planin Investiv 2018-2022
Arsyetime Shtesë

Në vazhdimësi të këtij dokumenti janë paraqitur arsyetime shtesë për projektet kapitale të
përfshira pas ndryshimeve ne Planin Investiv.
Në kuadër të ngritjes së besueshmërisë dhe përformancës së punës së sistemeve të
shpenzimeve vetjake, kërkohet që përmes projekteve të intervenohet për përmirësimin e
gjendjes ekzistuese në këto objekte:




Rehabilitimi i shpenzimeve vetjake 400/230VAC në objektin e KOSTT
Rehabilitimi i shpenzimeve vetjake 400/230VAC dhe 220VDC në NS Prishtina 4
Rehabilitimi i ormanëve komandues të fushave 110kV në NS Prishtina 2

Rehabilitimi i shpenzimeve vetjake 400/230VAC në objektin e KOSTT
Për shkak të vjetërsisë së pajisjeve dhe stabilimenteve 0.4kV në ndërtesën qendrore të KOSTT
dhe paraqitjes së problemeve me furnizim të pandërprerë për të gjithë konsumin e ndërtesës
së KOSTT-it është paraparë të bëhet zëvendësimi (rehabilitimi) i kthinave ekzistuese
shpërndarëse 0.4kV.
Kjo po bëhet me qëllim të ngritjes së besueshmërisë me furnizim me energji elektrike të
pajisjeve vitale siç janë: QND (Qendra nacionale dispeçerike), SCADA, dhoma komplete e
serverëve kryesore, të gjithë PC - kompjuterët, klimatizimi etj.
Pajisjet ekzistuese të shpenzimeve vetjake në objektin e ndërtesës kryesore të KOSTT janë
relativisht të vjetra dhe për shkak të teknologjisë së vjetër shpeshherë po paraqiten raste që po
shkaktojnë ndërprerje të furnizimit të ndërtesës.
Rehabilitimi i shpenzimeve vetjake në objektin e KOSTT për qëllim kryesor e ka sigurinë dhe
besueshmërinë e furnizimit me tension kualitativ 0.4kV dhe për mundësinë e Monitorimit të
kualitetit të energjisë elektrike përmes pajisjeve të veçanta që mundësojnë përcjelljen në kohë
reale (online) nga QND.
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Foto 1. Ndërprerësi 0.4kV

Foto 2. Kthina kryesore 400/230V AC

Rehabilitimi i shpenzimeve vetjake 400/230VAC dhe 220VDC në NS Prishtina 4
Për shkak së NS Prishtina 4 konsiderohet si nyje e rëndësishme e SEE të Kosovës, ku përmes tij
furnizohen nënstacionet kryesore distributive të kryeqytetit, siç janë: NS Prishtina 1; NS
Prishtina 2; NS Prishtina 3 dhe NS Prishtina 7, si dhe organet me vitale te funksionimit te shtetit
siç janë Qeveria, Parlamenti, presidenca, Pallati i drejtësisë etj. Përveç kësaj, është si nyje
ndërlidhëse që bën lidhjen edhe të qendrave tjera të mëdha sikurse që janë Ferizaj dhe Gjilani.
Edhe pse i ndërtuar në vitin 1986, në NS Prishtina 4 asnjëherë nuk është kryer ndonjë
rehabilitim i shpenzimeve vetjake 0.4kV dhe 220VDC, të cilat kane të bëjnë me furnizimet
kryesore te ormanëve të fushave me mbrojtje rele, matje, komandim, sinjalizim dhe dërgimin të
informatave në SCADA.
Vlen të ceket se këto pajisje nuk i posedojnë kontaktet sinjalizuese përmes së cilave barten
funksionaliteti i pozitave në PC, si dhe vijueshmërinë e furnizimit me tension 220VDC dhe
400/230VAC. Shumica e pajisjeve të shpenzimeve vetjake janë mekanike, dhe kanë shumë pak
mundësi për integrimin e tyre në SCADA-në lokale të nënstacionit. Po ashtu, për shkak të
vjetërsisë dhe dëmtimit të izolimit të kabllove për komandim, ka raste kur paraqiten sinjale
“false” që paraqesin sikur të ketë ndodhur l.sh. me tokë.
Gjendja ekzistuese e kthinave dhe shpenzimeve vetjake në NS Prishtina 4 është treguar përmes
fotografive vijuese:
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Foto 1. Shpërndarja 400/230VAC

Foto 3. Furnizimet e LP-ve 220V DC

Foto 2. Shpërndarja 220VDC

Foto 4. Shpërndarja AC/DC ne Shtëpiza

Rehabilitimi i ormanëve komandues të fushave 110kV në NS Prishtina 2
NS Prishtina 2 është i ndërtuar në vitin 1978, dhe që nga atëherë nuk ka pasur ndonjë
rehabilitim të pajisjeve të shpenzimeve vetjake dhe qarqeve të komandimit nëpër fushat e
linjave 110kV.
Si pasojë e vjetërsisë së tyre, ka kohë që kanë filluar problemet me të cilat ekipet e
mirëmbajtjes po ballafaqohen për çdo ditë. Ormanët shpërndarës janë shumë të vjetër, edhe
gjendja fizike duke përfshirë edhe gjendja mekanike është e deformuar nga korrozioni.
Gjithashtu, vlen të ceket se në aspektin e komandimit dhe të sinjalizimit janë të stërmbushur
prej kabllimeve që janë realizuara në periudha të ndryshme kohore.
Gjatë viteve të fundit janë paraqitur probleme të përditshme me tensionin komandues 110VDC
dhe e shohim të arsyeshme të bëjmë një rehabilitim të këtyre ormanëve nëpër fushat e anës
110kV, duke përfshirë edhe kabllot e TU (tensionit të ulët).
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Ky rehabilitim është shume i domosdoshëm dhe duhet të konsiderohet me prioritet të lartë në
aspektin e besueshmërisë së sistemit elektroenergjetik edhe për shkak se në të ardhmen e afërt
ky nënstacion parashikohet të operoj nga distanca pa personel.

Foto 1. Ormanët e Komandimit të TR.

Foto 2. Ormanët e Komandimit të FL

Projekti: Realizimi i funksionimit të Qendrave Rajonale për operim të
nënstacioneve pa personel
Shqyrtimi i problemit
Në bazë të raportit të përgatitur në nëntor të vitit 2018, nga sektori për SCADA/EMS&SCS , dhe
pas prezantimit te funksionimit te nënstacioneve lidhur me gatishmërinë për operim pa
personel, janë caktuar detyra për departamentet përkatëse për përgatitje te informacioneve
lidhur me veprimet dhe investimet që duhet të planifikohen për te ngrit gatishmërinë e
nënstacioneve për operim pa personel.
Në bazë te detyrave dhe afateve kohore te caktuara, janë përgatit informacionet lidhur me
pajisjet te cilat duhet të instalohen\ aftësohen për operimin e NS pa personel.
Raporti me të dhënat për funksionet e nevojshme është organizuar si ne vijim:
1. Grumbullimi i te dhënave për kompletim te funksionimit të pajisjeve SCS dhe
identifikimi i pajisjeve në prishje qe ndikojnë ne kompletimin e funksioneve për
operim te nënstacioneve pa personel dhe paraqitja e të gjitha kërkesave për
investim
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2. Paraqitja e gjendjes se nënstacioneve ne aspektin e sigurisë fizike duke trajtuar
gjendjen e rrethojave, dyerve të hyrjes, ndriçimit të rrethojave, alarmi për raste të
paraqitjes së ujit në dysheme, si dhe paraqitja e të gjitha kërkesave për investim
3. Paraqitja e gatishmërisë se nënstacioneve në aspektin e sistemit për video vëzhgim,
si dhe të gjitha kërkesave për investim
4. Paraqitja e gjendjes se pajisjeve për alarmim kundër zjarrit, gatishmëria e tyre për
transmetim te sinjalit te alarmit ne largësi si dhe paraqitja e të gjitha kërkesave për
investim
5. Opsioni për realizim të transmetimit të të gjitha të dhënave nga nënstacionet deri në
Qendrat Rajonale përkatëse_ realizimi të sistemit telekomunikues për të gjitha
kërkesat
Raporti i përmbledhur ka identifikuar se investime te konsiderueshme janë të domosdoshme
me qëllim te ngritjes se sigurisë nga aspekti i operimit te plotë dhe monitorimit të pajisjeve
brenda nënstacionit. Ngritja e sigurisë në aspektin fizike duhet të realizohet me investim për:
sistemin e video vëzhgimit, sistemin e lajmërimit te zjarrit, të lagështisë, të vjedhjes, etj.
Bazuar ne këto raporte janë bërë edhe parallogarite përkatëse.
Qëllimi i implementimit të këtij projekti është:
 Të realizohen funksionet e domosdoshme për operim te nënstacioneve pa
personel ne një afat kohor sa me te shpejt për ngritje të nivelit të sigurisë se
operimit ne nënstacione
 Zvogëlimi gradual i numrit të punonjësve (operatorëve) nëpër nënstacione
(duke pas parasysh situatën aktuale se një numër i konsiderueshëm i
operatorëve do te pensionohen ne tri vitet ne vijim).
 Në bazë të kësaj përvoje për funksionim te QR, të vlerësojmë nëse ne te
ardhmen duhet te bëjmë investim per funksionalizim te mirefillte te QR, sipas
modeleve të OST-ve tjera në rajon e më gjere.
Opsioni për te cilin është përgatitur Raporti, është prezantuar paraprakisht për menaxhmentin
e lartë.
Ky opsion realizohet me bartjen/transferin e HMI(Human Machine Interface) nga nënstacionet
qe përgatiten për operim pa personel ne Qendra Rajonale përkatëse.
Qendrat rajonale me NS qe do te operohen nga ato janë si vijon:
1. Qendra Rajonale NS Kosova A me : NS Vallaqi, NS Mitrovica 2, NS Vushtrria 1, NS
Vushtrria 2, NS Palaj, SSh Drenasi dhe NS Drenasi 2;
2. Qendra Rajonale NS Prishtina 4 me : NS Prishtina 1, NS Prishtina 2, NS Prishtina 3, NS
Prishtina 5, NS Prishtina 6 dhe NS Podujeva,
3. Qendra Rajonale NS Peja 3 me : NS Skenderaj, NS Burimi, NS Klina, NS Peja 1, NS Peja 2
dhe NS Deçani;
4. Qendra Rajonale NS Ferizaj 2 me: NS Lipjani, NS Ferizaj 1, NS Vitia, NS Gjilan 1, NS Gjilan
5 dhe NS Berivojce;
5. Qendra Rajonale NS Prizreni2 me: NS Gjakova 1, NS Gjakova 2, NS Prizren 1, NS Prizren
3, NS Theranda dhe NS Rahoveci.
Duhet te theksojmë se kostoja e investimit për realizim e funksioneve te Qendrave Rajonale
sipas këtij opsioni është e ulët nëse krahasohet me projektet e OST-ve tjera ne rajon dhe më
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gjere. Gjithashtu duhet te theksojmë se koha e implementimit ne këtë rast është shume me e
shkurtër.
Nëse analizohet arsyeshmeria e investimit dhe dedikimi, mund te themi se pjesa dërmuese e
investimeve sipas këtij propozimi i dedikohet kompletimit të funksioneve që janë të
domosdoshme që te mundësohet operimi i plotë dhe mbikëqyrja ne largësi e nënstacioneve,
fillimisht duke i përgatit pajisjet që të mundësohet kyçja e sinjaleve në SCS(Substation Control
System). Këto investime janë ma se të domosdoshme edhe për kushtet aktuale të operimit të
sistemit të transmetimit. Investimi dhe realizimi i këtij projekti do të përshpejton realizimin dhe
do të ndikoj shumë mirë në funksionalizim të tyre dhe në ngritje të sigurisë së operimit.
Njëkohësisht, me kompletimin sinjaleve dhe alarmeve për kyçje në SCS ne NS përkatëse, do te
behet edhe vendosja e HMI-ve në NS te përcaktuara si Qendra Rajonale e te cilat janë : NS
Kosova A, NS Prishtina 4, NS Ferizaji 2, NS Peja 3 dhe NS Prizreni 2, NS Kosova B (është ne
shqyrtim Opsioni për organizimin e QR me qellim qe te zvogëlohet numri i QR).
Prandaj, nëse ne te ardhmen vlerësohet se është e arsyeshme te behet investim ne drejtim te
avancimit te funksionimit te Qendrave Rajonale ne aspektin e kërkesave te ENTSO-E dhe ne
krahasim me modelet e OST-ve tjera atëherë infrastruktura e SCADA/SCS ne Qendra Rajonale
duhet ndryshuar dhe adaptuar sikurse ne vendet me te zhvilluara ne rajon dhe për këtë qellim
duhet bere një studim fizibiliteti e qe kërkon kohe, investime me kosto shume me te larta
financiare se sa opsioni i propozuar.
Është me rëndësi te theksohet se me realizimin e këtij opsioni do te ruhet funksioni aktual i
Qendrës Nacionale Dispecerike dhe Qendrës Nacionale Emergjente Dispecerike duke mos
dëmtuar/rrezikuar bartjen e informatave nga SCS ne këto qendra përmes protokolit IEC 608705-104.
Përmbajtja e përgjithshme e projektit
Të realizohen funksionet e domosdoshme për operim te nënstacioneve pa personel ne një afat
kohor sa me te shpejt për ngritje të nivelit të sigurisë se operimit ne nënstacione
 Furnizimi me BCU(Bay Contol Unit), shndërues, adaptera, video kamera dhe
pajisje përcjellëse për realizim te funksionimit të video vëzhgimit, detektorë të
ndryshëm, kabllo, konektora si dhe material tjetër sipas specifikimit teknik qe do
te behet për realizimin këtij projekti;
 Realizimi i punimeve për: projektim, instalim, konfigurim, testim dhe lëshim ne
pune te pajisjeve te cekura

Objektivat e projektit dhe përftimet
Objektivat e ketij projekti janë:
 Përmbushja e të gjitha kritereve për operimin dhe mbikëqyrjen e pajisjeve te
secilit nënstacion ne mënyrë te sigurt dhe pa personel.
 Ngritja e sigurisë në aspektin fizikë me investim për instalim të: sistemit të
video vëzhgimit, sistemit të lajmërimit te zjarrit, të lagështisë, të vjedhjes, etj.
 Evidentimi dhe arkivimi i te gjitha qasjeve ne nënstacione dhe kontrollimi i tyre.
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Zvogëlimi i numrit te operatorëve ne objekte-nënstacione te KOSTT-it,

Plani i implementimit te projektit



Përgatitja e specifikimeve detaje teknike për tender dokumentacion_ deri ne
fund te muajit prill 2019
Implementimi te filloj ne vitin 2019 dhe te finalizohet ne Q1 2021.

Përfitimet nëse projekti realizohet në këtë fazë:
Duke marre parasysh se KOSTT është duke punuar qe nga dhjetori i vitit 2018 per përgatitje te
ketij projekti dhe te specifikimeve ne detaje te puneve dhe furnizimeve te nevojshme, është e
rëndësishme te paraqitet edhe nje analize e shpërndarjes së investimit për funksionet e duhura
për realizim te këtij projekti. Pas një analize te shpejt mund te themi se Investimi kryesor(mbi
60%) do te behet ne drejtim te kompletimit të funksioneve që janë të domosdoshme që te
mundësohet operimi i plotë dhe mbikëqyrja ne largësi e nënstacioneve, fillimisht duke i
përgatit pajisjet që të mundësohet kyçja e sinjaleve në SCS(Substation Control System). Këto
investime janë ma se të domosdoshme edhe për kushtet aktuale të operimit të sistemit të
transmetimit. Investimi dhe realizimi i këtij projekti do të përshpejton realizimin dhe do të
ndikoj shumë mirë në funksionalizim të tyre dhe në ngritje të sigurisë së operimit.
Propozimi për riorganizimin e stafit të nënstacioneve në kuadër të Qendrave Regjionale
Operative (QRO)
Operimi dhe monitorimi i Sistemit Transmetues mundësohet nga puna 24/7 në QND dhe
dhomën e kontrollit në 36 nënstacione të shpërndara në territorin e Republikës së Kosovës. Në
të gjitha nënstacionet ekziston stafi i cili punon 24 orë sipas orarit me ndërrime.
Realizimi i këtij projekti, duke marre parasysh se sistemiSCADA\EMS mundëson operimin dhe
monitorim e stabilimenteve elektroenergjtike nga largësia, krijon parakushte që stafi i disa
nënstacioneve të riorganizohet në një Qendër Regjionale Operative në të cilën do të
funksionalizohet sistemi i operimit dhe monitorimit për nënstacionet të cilat gjeografikisht
shtrihen brenda një regjioni të caktuar.
Të gjitha QRO duhet të kenë stafin i cili punon 24 sipas orarit me ndërrime dhe nën koordinim
të plotë me QND.
Stafi i QRO fillimisht do të plotësohet nga stafi i nënstacioneve që i përkasin një QRO. Kjo do të
ndikoj që gradualisht stafi i nënstacioneve individuale të kaloi në QRO, duke ndikuar në
reduktimin e stafit dhe ndërrimeve deri në kalimin e punës se nënstacioneve pa staf. Qëllimi i
funksionalizimit të QRO është shfrytëzimi i mundësive që ofron sistemi SCADA për punë të
nënstacioneve pa staf, arsyetimi i investimit të sistemeve te avancuar për monitorim dhe
operim nga largësia, nevoja për zvogëlimin e stafit në përputhje me buxhetin dhe kërkesat nga
ZRRE etj.
Propozimi-projekti për organizimin e QRO
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Bazuar në koncept dokumentin nga sektori i SCADA-së, Telekomunikacionit dhe sektorëve tjerë
teknike të gjitha nënstacionet ekzistuese do të riorganizohen në 5 QRO(është duke u shqyrtuar
opsioni për zvogëlim te numrit të QRO).
Sipas propozimit organizimi i QRO ka marrë në konsideratë edhe pozitën gjeografike të shtrirjes
se nënstacioneve për te minimizuar distancat nga nënstacionet me QRO dhe për të krijuar një
qasje me të shpejte të stafit të QRO deri në nënstacionet përkatëse sipas nevojës.
Sipas gjendjes aktuale të nënstacioneve dhe propozim–projektit për funksionalizimin e QRO në
vazhdim janë dhënë të dhënat për nënstacionet dhe numrin e stafit të nënstacioneve që
përkasin me QRO si dhe lokacionin e tyre.
Nr. QRO
1
QRO
Prishtinës I
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
QRO
2.1 Prishtinës II
2.2
2.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3
QRO e Pejës
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Nënstacionet
e

Numri i stafit
29

NS 110/35/10kV Prishtinë 4
1
NS 110/10kV Prishtinë 2
5
5+1
NS 110/10kV Prishtinë 3
regj
NS 220/110kV Prishtinë 4 5
NS 110/10(20)kV Prishtinë 5
5
NS 110/10kV Prishtinë 6
NS 110/10kV Prishtinë 7
NS 220/35/10kV Besianë
4
e
21
NS 220/110kV Kosovë A
5
NS 110/35/10kV Palaj
4
NS 110/35kV Vushtrri 1
3
NS 110/35kV Vushtrri 2
4
NS 110/10kV Mitrovicë
SSH 220kV Drenas
5
NS 220/10kV Drenas
NS
110/10kV
Fushë Kosovë
NS 110/35kV Vallaq
?
29
NS 110/35kV Pejë 1
4
NS 110/35kV Pejë 2
4
NS 400/110kV Pejë 3
4
NS 110/10kV Skenderaj
4
NS 110/35kV Klinë
5
NS 110/35kV Burim
4

Lokacioni
NS
Prishtina
Prishtinë
Prishtinë

4,

Prishtinë
përgj. Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Besianë
NS Kosova A, Kastriot
Kastriot
Kastriot
Vushtrri
Vushtrri
Mitrovicë
Drenas
Drenas
Fushë Kosovë
Zveqan
NS Peja 3, Burim
Pejë
Pejë
Burim
Skenderaj
Klinë
Burim
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3.7
4
QRO e Prizrenit
4.1
4.2

NS 110/35kV Deçan

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
QRO e Ferizajt
5.1
5.2

NS 110/35kV Prizren 3
NS 110/35/10kV Therandë
NS 110/35/10kV Rahovec
NS 110/35kV Gjakovë 1
NS 110/10kV Gjakovë 2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

NS 110/35/10kV Lipjan
NS 110/35/10kV Viti
NS 110/35/10kV Gjilan 1
NS 110/10kV Gjilan 5
NS 110/10kV Berivojcë

NS 110/35kV Prizren 1
NS 220/110kV Prizren 2

NS 110/35kV Ferizaj 1
NS 400/110kV Ferizaj 2

4
32
5
4+1
regj
5
4
5
4
4
32
4
4+1
regj
5
5
4
5
4

Deçan
NS Prizreni 2, Prizren
Prizren
përgj.

Prizren

Prizren
Therandë
Rahovec
Gjakovë
Gjakovë
NS Ferizaj 2, Ferizaj
Ferizaj
përgj. Ferizaj
Lipjan
Viti
Gjilan
Gjilan
Kamenicë

Në këtë listë nuk është përfshirë NS 400/220 kV Kosovë B pasi sipas propozim- projektit për
organizimin e QRO ky nënstacion do të mbete si njësi në vete sipas organizimit aktual. Kjo për
faktin edhe se në këtë nënstacion është edhe QEND.
Të gjithë operatorët në nënstacione janë me shkollim të mesëm të elektroteknikes, me përvojë
dhe njohuri profesionale për kryerjen e detyrave dhe përgjegjësive qe kërkohen për operator
në nënstacion. Kalimi i tyre me vend pune në QRO, kërkon një trajnim dhe zhvillim paraprak të
njohurive për monitorim dhe operim të disa nënstacioneve nga një qendër e vetëm. Koncepti i
monitorimit dhe operimit nga QRO është në analogji me atë nga dhoma e kontrollit të
nënstacioneve. Programi trajnues duhet të fokusohet përveç zhvillimit të njohurive teknike dhe
profesionale edhe në përvetësimin e konceptit mbi besueshmërinë e sistemeve të sigurisë,
monitorit, operimit, video vëzhgimit, sinjalizimit, mbrojtjes, matjes etj. nga largësia. Për të
ngritur besueshmërinë e plote të gjitha këto sisteme duhet të jenë plotësisht funksionale, të
qasshme ne kohe reale dhe të përdorshme nga stafi në QRO. Bazuar në përvojën paraprake të
operatorëve si dhe zhvillimit profesional të stafit në sektorët e involvuar me funksionalizimin,
operimin dhe mirëmbajtjen e QRO të gjitha programet trajnuese për zhvillimin e njohurive të
operatorëve mund të mbahen nga ekspertët në KOSTT.
Riorganizimi i stafit të nënstacioneve sipas QRO
Aktualisht numri i përgjithshëm i stafit për operimin e nënstacioneve ka 149 punëtorë, përfshirë
edhe operatorët në NS Kosova B dhe 3 koordinatorët regjional.
Sipas propozimit për krijimin e 5 QRO duhet të janë edhe dy Koordinator regjional të cilët duhet
të punësohet\emërohet gjatë fazave të funksionalizimit të QRO. Të gjithë Koordinatorët
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regjional si vend pune të parë do ta kenë në QRO, të cilët kanë detyra dhe përgjegjësi për
menaxhimin e përgjithshëm të QRO, stafit të saj, stafit që do të jete i angazhuar në
nënstacionet që i përkasin QRO, koordinimin me QND, koordinimin me QD të KEDS,
koordinimin për krijimin e kushteve për aktivitete pune në kufi etj.
Plotësimi i QRO me staf fillimisht do të behet nga stafi i nënstacioneve që i përkasin QRO, të
cilët pas trajnimeve përkatëse do të kryejnë të gjitha aktivitetet e monitorimit, operimit, krijimit
të kushteve për punë dhe detyrave tjera që kërkohen nga QND, dhe koordinatori regjional.
Në çfarëdo faze që do të vlerësohet punësim i ri në QRO përveç tjerash kriteri i shkollimit duhet
të jetë Bechelor drejtimi elektroenergjetik.
Pas funksionalizimit të QRO, operimi për çështje operative mund të behet edhe nga QND ose
nga QRO sipas koordinimit mes tyre, kurse për zhvillimin e aktiviteteve të punës për
mirëmbajtje ose implementim të projekteve nga QRO nën mbikëqyrjen dhe koordinimin e QND,
pa përfshirë interkoneksionin.
Numri i nevojshëm i stafit në QRO
Puna në QRO është pandërprerë 24/7 e organizuar me ndërrime. Sipas parimit aktual dy
ndërrime brenda 24 orëve, orari i ndërrimeve do të zhvillohen sipas praktikes se tanishme. Për
shkak të specifikave të punës në QRO në krahasim me dhomën e kontrollit të një nënstacioni
duhet të këtë minimum dy punëtorë në ndërrim. Sipas këtij parimi dhe duke marr në
konsideratë pushimet ligjore gjatë vitit si dhe specifiken e punës në qendrat për monitorim dhe
operim në kohe reale, shto këtu edhe përcjelljen e sistemeve të video vëzhgimit dhe sistemeve
tjera, propozohet që një QRO të këtë 10 veta, të organizuar në 5 grupe nga dy veta. Nëse mbete
që operatorët e QRO të kryejnë masat e sigurisë në nënstacionet që i përkasin QRO, atëherë
është e domosdoshme që në ndërrimin e parë(8 orë) gjatë ditëve të punës të jetë edhe një
operator. Ky operator pas një muaji me rotacion ndërrohet me operatorët me ndërrime. Kështu
numri i stafit të QRO do të jete 11 veta plus Koordinatori regjional gjithsej 12 veta.
Sa i përket operatorëve që vazhdojnë të mbesin nëpër nënstacione, do të modifikohet orari i
punës varësisht nga numri i operatorëve, lokacionit dhe specifikave të nënstacionit nga
Menaxheri i Sektorit për ONS(Operim të Nënstacioneve) në bashkëpunim me Koordinatorin
regjional.
Analiza financiare për shpenzimet e stafit për QRO
Në vazhdim është bere një krahasim për shpenzime për operator sipas pagës bazë me gjendjen
aktuale dhe pas funksionalizimit të QRO për muaj/vit. Shpenzimet për QRO janë vlerësuar për
11 operator. Në llogaritje nuk janë përfshirë Koordinatoret regjional. Vlera reale e shpenzime
është kur shtohen edhe shtesat në page për shkak të punës natën, puna në festë, performanca,
përvoja e punës, shpenzimet për ushqim, kontributi pensional i punëdhënësit etj, të cilat se
bashku e rrisin afërsisht mbi 30%.
Shpenzimet aktuale (146 p.)

Shpenzimet pas aktivizimit të QRO
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Kosova B (6p.)
Mujor 3850 euro
Vjetor 46200 euro

NS
tjera
(140p.)
99714 euro
1196568 euro

Paga (55p.)

Kosova B (6p.)

35090 euro
421080 euro

3850 euro
46200 euro

Bazuar vetëm në pagën bazë sipas këtij versioni ulen shpenzimet për operator për 65%.
Është e rëndësishme te theksohet fakti se mosha aktuale mesatare e stafit për operimin e
nënstacioneve është 53.05 vite. Dinamika e pensionimit te operatoreve është si në vijim:
Viti
2019
2020
2021
2022

nr i operatoreve qe pensionohen
10
9
11
6

Nisur nga fakti që nënstacionet elektrike në operim nuk mbyllën si të pa nevojshme, si dhe
nevojat për ndërtimin e nënstacioneve të reja sipas planit zhvillimor afate gjatë, planifikimi i
organizimit dhe funksionalizimit të qendrave regjionale mundëson edhe zvogëlimin me tutje të
numrit te operatorëve për operimin e nënstacioneve, duke ndikuar edhe ne zvogëlimin e
shpenzimeve te stafit dhe rritjen e stafit ne departamentet tjera konform rritjes se asetave apo
funksioneve shtese te KOSTT si anëtare ne ENTSO_E.
Dinamika e kalimit të operatorëve nga NS në QRO
Operatorët e parë si operator të QRO do të jenë operatorët e nënstacioneve ku do të
funksionalizohen QRO.
Në tabelën në vazhdim është dhënë dinamika e kalimit të operatorëve nga nënstacionet në
QRO në harmoni me plotësimin dhe funksionalizimin e infrastrukturës se nevojshme për punë
në QRO. Plotësimi real i tabelës do të varet nga dinamika funksionalizimit të QRO.

QRO
QRO e Prishtinës I

Kalimi i operatorëve nga NS në QRO sipas viteve
2019
2020
2021
Nga NS Pr4, 5op
+ 6 op = 11 op
11 op

2022
11 op

QRO e Prishtinës II

Nga NS KosA, 5op

+1 op = 11 op

+ 6 op = 11 op

+ 1 op = 11 op

12

QRO e Pejës

Nga NS Pe3, 4op

+ 7 op = 11 op

11 op

11 op

QRO e Prizrenit

Nga NS Pz2, 4op

+ 8 op = 11 op

11 op

+ 1 op = 11 op

QRO e Ferizajt

Nga NS Fr2, 4op

+ 7 op = 11 op

11 op

11 op

-

fundi i dokumentit -
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Komente lidhur me Raportin Konsultativ të ZRrE për MAR-in e KOSTT
Analiza e kostos së humbjeve në transmetim

Mars 2019

KOSTT ka bërë një analizë të çmimit për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve
në rrjetin e transmetimit nga KEK . Analiza ka për qëllim të jep arsyeshmëri për çmimin e synuar
të KOSTT për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjet nga prodhimi KEK.
Për këtë qëllim janë marrë parasysh të dhënat nga ankandi i energjisë elektrike për periudhën
nga dita e fillimit të organizimit të ankandeve ditore nga KOSTT deri më sot (Shtator 2017 –
Mars 2019).
Gjatë kësaj periudhe 64.18% e energjisë për mbulimin e humbjeve është blerë nga KEK nga
tepricat që kanë mbetur pas mbulimit të nevojave për furnizimin e USSme çmim të kontraktuar
35.4 €/MWh dhe 35.82% nga importi me çmim mesatar 66.38€/MWh. Çmimi mestar i
ponderuar i energjise për këtë periudhe është 46.49€/MWh.
Për periudhën 1 shtator 2017 deri 13 mars 2019 është kontraktuar energjia për mbulimin e
humbjeve sipas të dhënave në vijim:

1shtator 2017/
13 mars 2019

Sasia e blerë
nga KEK
[MWh]

Pagesa per KEK
€

172575

6109161,02

Saia e
Çmimi mesatar kontraktuar nga
nga KEK
Importi
€/MWh
[MWh]

35,40

Pagesa per Import
€

Çmimi mesatar
nga Importi
€/MWh

Total Humbjet e
kontraktuara
MWh

Total pagesa per
humbje
€

Çmimi mesatar
€/MWh

6382306,18

66,38

268717

12491467

46,49

96142

Tabela 1. Çmimi mesatar i ponderuar i blerjes së energjisë për mbulimin e humbjeve për
periudhën ( 2017-2019)

Çmimi mesatar i ponderuar për vitin tarifor prill 2018 – mars 2019 është 47.13€/MWh :
prill 2018/mars
2019

Sasia e blerë
nga KEK
[MWh]

Pagesa per KEK
€

71923

2546074

Saia e
Çmimi mesatar kontraktuar nga
nga KEK
Importi
€/MWh
[MWh]

35,40

Pagesa per Import
€

Çmimi mesatar
nga Importi
€/MWh

Total Humbjet e
kontraktuara
MWh

Total pagesa per
humbje
€

Çmimi mesatar
€/MWh

2397243

72,55

104649

4932131

47,13

33042

Tabela 2. Çmimi mesatar i ponderuar i blerjes së energjisë për mbulimin e humbjeve për vitin
tarifor
Në vazhdim është paraqitur edhe çmimi mesatar vjetor në HUPX në vite për dy profile të
energjisë: base dhe peak
HUPX
Base
€/MWh
Peak
€/MWh

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
(parashikuar)

Çmi mi mes atar
vjetor i HUPX

42,33

40,50

40,6

35,43

50,35

51,00

58,72

45,56

50,36

47,02

46,84

40,3

59,6

57,36

─

50,00

Tabela 3. Çmimi mesatar vjetor i HUPX për vite

1

1

Raportet vjetore në Web faqen e HUPX. Për 2019 çmimi është i parashikuar

2

Nëse merret parasysh çmimet e HUPEX në vitet 2013-2018 çmimi mestar bazë është 43.36
€/MWh dhe çmimi mesatar i pikut 50 €/MWh.
KOSTT ka marre informacion indikativ nga KEK qe çmimi i energjise per humbje ne periudhën e
ardhshme tarifore do te jete 45 €/MWh. Bazuar në të dhënat e paraqitura në tabelat më sipër
ne për çmimin e blerjes së energjisë për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit nga KEK
propozojmë të jetë 43.36 €/MWh, çmim ky i kalkuluar si në vijim:
Në ankandet e organziuara nga KOSTT deri tani meqenëse kapacitetet interkonektive nuk
menagjohen nga KOSTT te gjithë tregtaret ofertojnë me çmimin referent te bursës HUPX duke
ia shtuar Service fee ku përfshihen edhe kostot e alokimit te kapaciteteve interkonektive.
Mesatarisht kostoja e kapacitetit eshte 0.51 EUR/MWh. Meqë KEK oferton në Kosovë kjo kosto
nuk përfshihet.
1shtator
Sasia e
Pagesa me
Çmimi
Kapaciteti
2017/
blerë nga
çmim të
Çmimi
service fee
mesatar
HU-SR
13 mars
KEK
HUPX
mesatar
mesatare
për KEK
€/MWh
2019
[MWh]
€
€/MWh
€/MWh
172575,00 7905036,00

45,91

2,04

0,51

43,36

Pra duke hequr shërbimet dhe kostot e kapaciteteve çmimi mesatar i energjisë bazë në treg
do të jetë 43.36 €/MWh kurse për pjesën tjetër të energjisë të merret si referncë çmimi i
ankandeve të organizuara nga KOSTT në baza ditore, pra 66.38€/MWh.
Me këto kalkulime rezulton
Energjia
nga
KEK
(MWh)
71923

Energjia
nga
Total
Importi Humbjet në
(MWh) Transmision
33042

Çmimi
i en_
nga
KEK
€
104965 43.36

-

Cmimi
i en_
nga
Pagesa
Pagsa për
Importi për KEK
Import
€
€
€
66.38
3,118,581 2,193,328

Kostoja
totale e
energjisë
€
5,311,909

fundi i dokumentit -
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