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1.0 HYRJE 

Në Raportin Konsultativ për Përshtatjet e Rregullta Vjetore, të pranuar nga ZRrE me datë 20 
Shkurt 2020, janë paraqitur propozimet për të Hyrat e Lejuara Maksimale (MAR) për vitin tarifor 
2020.  
 
KOSTT pas shqyrtimit, analizës dhe llogaritjeve të bëra, në vazhdim paraqet komentet ndaj 
këtyre propozimeve, si dhe sipas kërkesave për 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, kualitetin 
e furnizimit dhe zhvillimin e rrjetit të transmetimit.  
 
Në vazhdim paraqiten detajet e kërkesave dhe arsyetimeve për çdo kategori. 
 

2.0 HUMBJET NË TRANSMETIM 

Bazuar në Raportin Konsultativ të ZRrE-së për Përshtatjet Vjetore të të Hyrave të Lejuara 
Maksimale për KOSTT për vitin tarifor 2020, çmimi mesatar për humbjet e lejuara në 
transmetim është 46.46 €/MWh, i cili përfshinë çmimin aktual të KEK 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 2020. 
Përgjigja e KEK-ut ka qenë që çmimi i energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve të jetë në 
nivelin 43.12 €/MWh. 
Në vazhdim do të paraqesim detaje me qëllim të informimit mbi të dhënat kryesore të blerjes 
së humbjeve në Rrjetin e Transmetimit për vitin 2019 dhe të propozojmë një çmim të blerjes së 
energjisë së humbjeve nga importi duke u bazuar në të dhënat historike të blerjes së energjisë 
nga importi prej fillimit të organizimit të ankandeve të blerjes së humbjeve e deri në dhjetor të 
vitit 2019. 
Gjatë vitit 2019 humbjet në transmetim janë blerë nga KEK në sasi prej 7,688.5 MWh ndërsa 
çmimi mesatar i blerjes nga KEK ka qenë 35.78 €/MWh me kosto totale prej 2,754,389.4€.  
Ankandet për import janë organizuar në rastet kur kërkesa për humbje nuk ka mundur të 
mbulohet nga KEK. Sasia e blerë nga importi për vitin 2019 ka qenë 3,003.1 MWh me çmim 
mesatar 59.27 €/MWh dhe me kosto totale vjetore prej 1,779,886.08 €. 
 
Tabela 3. Tabela e sasisë dhe pagesave të humbjeve për vitin 2019 sipas muajve 
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Mesatar

MWh €/MWh € MWh €/MWh € MWh Euro €/MWh

Janar 9,382.00       35.40                332,122.80 4,848.00       87.99                426,598.08       14,230.00     758,721.00              53.00 

Shkurt 8,756.00       35.40                309,962.40 1,780.00       58.39                103,932.13       10,536.00     413,895.00              39.00 

Mars 10,313.00     35.40                365,080.20 187.00          56.40                  10,547.63       10,500.00     375,628.00              36.00 

Pri l l 4,752.00       36.00                171,072.00 4,091.00       52.17                213,434.06         8,843.00     384,506.00              43.00 

Maj 3,694.00       36.00                132,984.00 4,789.00       47.22                226,117.45         8,483.00     359,101.00              42.00 

Qershor 3,660.00       36.00                131,760.00 2,339.00       45.41                106,214.38         5,999.00     237,974.00              40.00 

Korrik 4,854.00       36.00                174,744.00 1,239.00       66.63                  82,556.50         6,093.00     257,301.00              42.00 

Gusht 3,444.00       36.00                123,984.00 2,843.00       64.92                184,566.85         6,287.00     308,551.00              49.00 

Shtator 5,758.00       36.00                207,288.00 367.00          77.73                  28,525.49         6,125.00     235,813.00              39.00 

Tetor 7,295.00       36.00                262,620.00 422.00          64.27                  27,120.78         7,717.00     289,741.00              38.00 

Nëntor 8,047.00       36.00                289,692.00 1,157.00       57.31                  66,303.74         9,204.00     355,996.00              39.00 

Dhjetor 7,030.00       36.00                253,080.00 5,969.00       50.92                303,968.99       12,999.00     557,049.00              43.00 

Total       76,985.00  35,78   2,754,389.40       30,031.00   59,27   1,779,886.08     107,016.00  4,534,275.00              42.37 

KEK Import Total
KOSTT

 

 

Duke marrë parasysh që nga prilli 2019 njëri bllok i TC Kosova B do të jetë jashtë pune dhe që 

nga koha e organizimit të ankandit (shtator 2017) vërehet një trend i lehtë i zvogëlimit të 

çmimit mesatar të blerjes nga Importi, atëherë çmimi i importit për vitin tarifor propozojmë që 

të jetë mesatarja e importit prej fillimit të organizimit të ankandeve për blerje të humbjeve 

(shtatori 2017) deri në dhjetor 2019, e që është: 63,59 €/MWh. Vlerat e propozuara për vitin 

tarifor janë dhënë në tabelën e mëposhtme: 

Tabela 4. Vlerat e propozuara (parashikuara) për sasi dhe pagesa të humbjeve në transmetim 
për vit 

Mesatar

MWh €/MWh € MWh €/MWh € MWh Euro €/MWh

Janar 8,663.11       36.00                   311,872 3,762.46       75.00                   282,185       12,425.57     594,056.46            47.81 

Shkurt 7,688.72       36.00                   276,794 3,133.00       65.00                   203,645       10,821.72     480,438.92            44.40 

Mars 2,348.71       36.00                     84,554 7,338.04       55.00                   403,592         9,686.75     488,145.76            50.39 

Pri l l 4,342.55       36.00                   156,332 4,340.22       50.00                   217,011         8,682.77     373,342.80            43.00 

Maj 4,488.45       36.00                   161,584 3,931.15       45.00                   176,902         8,419.60     338,485.95            40.20 

Qershor 4,619.64       36.00                   166,307 2,950.87       56.00                   165,249         7,570.51     331,555.76            43.80 

Korrik 5,031.55       36.00                   181,136 2,923.03       60.00                   175,382         7,954.58     356,517.60            44.82 

Gusht 4,336.43       36.00                   156,111 3,792.61       68.00                   257,897         8,129.04     414,008.96            50.93 

Shtator 5,435.83       36.00                   195,690 2,231.59       65.00                   145,053         7,667.42     340,743.23            44.44 

Tetor 4,290.15       36.00                   154,445 4,175.59       65.00                   271,413         8,465.74     425,858.75            50.30 

Nëntor 1,990.61       36.00                     71,662 7,383.08       70.00                   516,816         9,373.69     588,477.56            62.78 

Dhjetor 2,538.84       36.00                     91,398 9,405.44       75.00                   705,408       11,944.28     796,806.24            66.71 

Total       55,775.00              36.00  2,007,886.00       55,367.08              63.59  3,520,552.75     111,142.08  5,528,438.75            49.74 

KEK Import Total
KOSTT

 

Andaj duke u bazuar nga tabela e mësipërme propozojmë që: 

 çmimi mesatar i blerjes së energjisë nga KEK të jetë 36 €/MWh 
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 çmimi mesatar i blerjes nga importi për vitin tarifor të jetë 63,59 €/MWh dhe  

 çmimi mesatar i përgjithshëm i blerjes së energjisë në vitin tarifor të jetë 49.74 €/MWh. 

 
Të bashkëngjitur në këtë raport janë të dhënat e blerjes së energjisë nga ankandi për periudhën 

shtator 2017 deri dhjetor 2019. 

Sa i përket ndryshimit në raportim i vlerave për humbje (e me këtë edhe të ngarkesës vertikale 

të sistemit) të dorëzuara nga Operatori i Sistemit dhe Operatori i Tregut paraqiten për shkak që 

llogaritjet nga Operatori i Sistemit janë nga vlerat e lexuara mujore në Nënstacionet NS Vallaç 

dhe NS Albanik ndërsa vlerat e lexuara na Operatori i Tregut janë vlera për çdo periodë të 

barazimit përfundimtar (1 orë) të lexuar aga matjet e largpërçuesve hyrës në NS Vallaç. 

Ndryshimi përfshinë kryesisht humbjet në transformatorë të NS Vallaç dhe NS Albanik, humbje 

të cilat në raportet mujore të Operatorit të Tregut te Llogaria Dalëse e humbjeve në transmision 

nuk merren parasysh. 

Ndërsa ngarkesa e sistemit prej 6070 GWh (duke përfshirë humbjet në transmetim) është vlerë 

zyrtare dhe e barabartë me raportin vjetor të dorëzuar nga Operatorit i Tregut dhe me raportet 

e rregullta mujore të Operatorit të Tregut. 

KOSTT ka përgatitur propozimin për amandamentimin e Procedurës së Rregullave të Tregut për 
Korrigjimin e Matjeve dhe e ka dërguar në ZRRE me datë 3 Mars 2020. 
 

3.0 FONDI PËR BRE 

Bazuar në Raportin Konsultativ të ZRrE-së për Përshtatjet Vjetore të të Hyrave të Lejuara 

Maksimale për KOSTT për vitin tarifor 2020, në emër të Fondit për BRE është bërë përshtatja 

prej -2.86 milion euro.  

Për vitin 2019 nga Hyrjet dhe Daljet,  ne Fond mbetja është 2.72 milion euro  dhe se për  këtë 

mbetje KOSTT paguan Tatim në Fitim sipas normës aktuale 10%  qe është 0.27 milion euro. 

Prandaj mendojmë që mbetja në Fondin për BRE duhet të vlerësohet se është 2.44 milion euro, 

dhe pas përshtatjes për koston e menaxhimit të fondit për vitin 2018 dhe 2019 të jetë -2.58 

milion euro, e jo siç është ne Raportin Konsultativ  -2.86 milion euro. 

 

Tabela 3.Kalkulimet për përshtatjen e Fondit për BRE 
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Dalje nga fondi per menaxhimin e fondit 

2018 (55,315.66)                           

Dalje nga fondi per menaxhimin e fondit 

2019 (86,348.90)                           

Mbetja ne fond 2019 (2,713,386.91)                     

Tatimi ne Fitim (271,338.69)                         

TOTAL FONDI PAS TATIMIT NË FITIM (2,442,048.22)                     

TOTAL FONDI PAS PERSHTATJES (2,583,712.78)                     

FONDI BRE

 

Në Pasqyrat Financiare në daljet e Fondit për BRE është vlera 2.36 milion euro, kjo diferencë 

paraqitet për shkak të inflacionit. 

 

4.0 ARSYESHMËRIA E KËRKESAVE PËR NDRYSHIME NË PLANIN INVESTIV 2018-
2022 

4.1 Projektet me prioritet 

Bazuar në kërkesën e KEDS si dhe me akordimin e ZRRE për përkrahje të ngarkesës, si dhe 

domosdoshmërinë e implementimit të projektit SCADA, në bazë të analizës teknike të bërë nga 

KOSTT, në vijim janë paraqitur projektet të cilat konsiderohen me prioritet të lartë: 

 

Tabela 4: Projektet me prioritet 

Projektet
Vlera e planifikuar e 

projektit  

Koha e implementimit 

sipas planit investiv të 

aprovuar

Plani dinamik I propozuar

NS 220/35/10(20) kV 

Malisheva (me një trafo 

40MVA), me linjën e 

dyfishtë AIS.

4,000,000.00 2019-2021 2020-2022

NS 110/35/10(20) kV 

Ferizaji  3 (me një trafo 

40MVA), me linjën e 

dyfishtë, GIS.

5,500,000.00 2019-2021 2020-2022

NS 110/35/10(20) kV 

Fushë Kosova (me një 

trafo 40MVA) GIS.
4,200,000.00 2018-2021 2020-2022

Zëvendësimi i  sistemit 

SCADA/EMS ne QND dhe 

QEND me shërbime 

konsulente

2,540,000.00 2020-2021 2020-2022

TOTALI pa TVSH [EUR] 16,240,000.00
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Këto projekte janë pjesë e Projekteve të Aprovuara nga ZRRE në periudhën pesëvjeçare por 

janë të shkoqitura për nga mënyra e financimit dhe kohës së implementimit për shkak të 

nevojës së përkrahjes së rritjes së ngarkesës në mënyrë të veçanta në këto nënstacione, të 

paraqitura në tabelën 4, të paraqitur më lartë. 

Prioriteti për të gjitha këto projekte është i njëjtë. Projektet e NS. Ferizaji 3 dhe SCADA, janë 

projekte të aprovuara nga ZRRE dhe si të tilla veç janë në Planin Investiv me financim nga 

buxheti i KOSTT-it. 

Projektet shtesë si NS. Malisheva dhe NS. Fushë Kosova kanë një kosto prej 8,200 milion euro, 

janë në Plan Investiv si financim nga marrëveshja me KfW, e cila është duke u prolonguar për 

shkak se ende është në proces arritja e marrëveshjes për financim nga KFW. Prandaj për shkak 

te urgjencës, këto projekte propozohen të realizohen nga buxheti i KOSTT-it. 

KOSTT konstaton se projektet e lartshënuar janë me prioritet dhe duhet të gjenden mundësi që 

këto projekte të iniciohen, sa më parë brenda këtij viti 2020 me buxhet vetanak të KOSTT-it, në 

mënyrë që të mos ketë ngecje shtesë në implementimin e tyre. 

Për më tepër domosdoshmërinë e projekteve NS. Malisheva, NS. Ferizaj 3 dhe NS. Fushë 

Kosova, janë paraqitur edhe në analizën teknike të paraqitur ne vijim: 

 

 

Figura 1. Lakorja e kohëzgjatjes së ngarkesës për transformatorët TR1 dhe TR2 në NS Prishtina 1 nga i 

cili furnizohet konsumi i Fushë Kosovës (matjet 20.02.2019-20.02-2020). 
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Figura 2. Lakorja e kohëzgjatjes së ngarkesës për transformatorët TR1 dhe TR2 në NS Prishtina 1, 

110/35/10 kV pas përforcimit të rrjetit 35 kV në NS. Fushë Kosovës. 

 

 

Figura 3. Lakorja e kohëzgjatjes së ngarkesës për transformatorin T1 dhe T2, 2x31.5 MVA, 110/35 kV 

në NS Bibaj 110/35/10 kV. 
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Figura 4. Lakorja e kohëzgjatjes së ngarkesës për transformatorin T3, 40 MVA, 110/10(20) kV në NS 

Bibaj 110/35/10 kV. 

Nga këto diagrame shihet se trafot ekzistuese janë në prag të tej ngarkimit, dhe në një të 

ardhme të afërt, këto trafo nuk mund të bartin rritjen e ngarkesës. 

Projektet e mbetura me fond të KFW-së, Faza VI dhe VII. 

Si rezultat i kalimit të projekteve NS. Malisheva dhe NS. Fushë Kosova, që të dyja më nga një 

trafo 40MVA nga pakoja e projekteve të KFW, KOSTT propozon që në pakon e projekteve të 

financuara nga kredia me KFW  për fazën VI dhe VII të mbesin sipas listës si në vijim: 

Tabela 5: Projektet e propozuara për fondin me KFW Faza VI dhe VII 

Plani dinamik i implementimit

NS. Dragash (vetëm nenstacioni 

AIS)
6,160,000.00 2021-2023

Rehabilitimi i pajisjeve TL. NS. 

Klinë dhe NS.Burim 110kV
2,360,000.00 2021-2022

Trafot (Klina+Gjilani 

5+Deqan+Gjakova+2xDragash)
3,890,000.00 2021-2023

Trafo e dytë Malisheve me fushë 

220/10(20) kV
1,300,000.00 2021-2023

Trafo e dytë Fushë Kosovë 

110/10(20) kV
680,000.00 2021-2023

Trafo e dytë Ferizaj 110/10(20) 

kV
680,000.00 2021-2023

Linjat Transmetuese 7,918,000.00 2021-2023

Digjitalizimi/Zhvillimi i 

infrastrukturës telekomunikuese
2,520,115.00 2021-2023

Vlera totale (pa TVSH) EUR 25,508,115.00

KFW VI+VII*
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Me qëllim të mbulimit të nevojave teknike për zhvillim të rrjetit transmetues, janë ndarë ose 

shtuar disa projekte, si Trafo e dytë me fushë 220kV në NS. Malisheva, trafo e dytë në NS. Fushë 

Kosovë dhe NS. Ferizaj, më qëllim të arritjes së shfrytëzimit të fondit prej 25.5 milion EUR. 

4.2 Projektet e reja 2020 

4.2.1 Projekti “Furnizimi dhe Instalimi me UPS në ndërtesën Qendrore KOSTT” 

4.2.1.1 Shqyrtimi i problemit 

Në Listën e projekteve kapitale të prezantuara nga KOSTT sipas emailit të datës 21.01.2020 

parashtrojmë Kërkesën që të shtojmë edhe një projekt të ri “Furnizimi dhe Instalimi me UPS në 

ndërtesën Qendrore të KOSTT”, për furnizim stabil me tension të ndërtesës kryesore të 

Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut –KOSTT.  

Kjo pajisje nuk ka qenë e specifikuar në aplikacionet e mëhershme tarifore për shkak se është 

planifikuar të bëhet furnizimi përmes projekteve kapitale. Meqenëse për një pjesë të 

projekteve kapitale implementimi  i tyre është shtyrë dhe kërkesat për UPS janë emergjente 

atëherë ne këtë aplikacion do ta paraqesin si vijë të veçantë me qëllim të furnizimit me te 

shpejtë me këtë pajisje.  

Furnizimi me UPS është paraqitur edhe si pasojëe problemeve te paraqitura që nga fillimi i vitit 

2019 dhe pas rënieve të një pas njëshme (dalja nga puna) pa paralajmërim e UPS-it ekzistues, 

ku si pasoje kemi rënien e Komplet Sistemit të SCADA, QND,  Serverëve kryesor te cilët janë te 

furnizuar online përmes UPS, kemi paraparë ta bëjmë ndërrimin e UPS-it ekzistues statik dhe ta 

zëvendësojmë me sistem te ri te UPS Modular, i cili do te rritë besueshmërinë me furnizim me 

energji elektrike për konsumin me prioritet.  

4.2.1.2 Përmbajtja e projektit dhe përfitimet 

Duke u bazuar në problemet të cilat janë paraqitur kohëve të fundit me rënien nga puna si dhe 

furnizim jostabil me energji elektrike në objektin qendror të KOSTT është me rendësi te madhe 

furnizimi sa me i shpejtë me këtë pajisje. 

4.2.1.3 Objektivat e projektit dhe përfitimet 

Përfitimi nga ky projekt është rritja e sigurisë së furnizimit me energji të pandërprerë me energji 

elektrike si më poshtë: 

 Furnizimi i Qendrës Nacionale Dispeçerike të Kosovës në objektin e KOSTT-it; 

 Furnizimi i Serverëve të IT-së në Objektin Qendror të KOSTT-it; 

 Furnizimi i Serverëve të SCADA-së; 
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 Furnizimi i Serverëve të Matjes; 

 Furnizimi i Serverëve të Telekomunikacionit; 

 Furnizimi i gjithë rrjetit brenda ndërtesës, i cili konsiderohet me prioritet të veçantë, etj 

Në këtë mënyrë evitohet rënia e të gjitha këtyre pajisjeve me rëndësi vitale për monitorimin 

dhe kontrollimin e rrjetit të transmetimit të KOSTT si dhe puna e stafit të KOSTT në ndërtesën 

qendrore. 

4.2.1.4 KBA e Projektit 

Bazuar në shpjegimet e dhëna, në projektin e kategorisë mbështetëse te sistemit nuk mund të 

zbatohet metodologjia e aprovuar e KBA-se. 

4.2.2 Projekti (ID/025) : Sinjalizimet te Linjat Ajrore për sigurinë e aviacionit 

4.2.2.1 Shqyrtimi i problemit 

Në bazë të rregullores (AAC- Autoritetin e Aviacionit Civil) nr. 03/2019 për shënjimin e 

pengesave, KOSTT është i obliguar të zbatojë këtë rregullore. Kjo Rregullore përcakton 

procedurat për shënjimin e pengesave me anë të shenjave vizuele dhe dritave në territorin e 

Republikës së Kosovës me qëllim që ato të bëhen të dallueshme për avionët dhe helikopterët. 

Sipas nenit 6  paragrafët 6.1 të rregullores në fjalë vlen:  

6.1 Telat e varur, kabllot, etj., që kalojnë mbi një lumë ose luginë dhe largpërçuesit me tension 

më të lartë se 100 kV që kalojnë mbi autostradë duhet të shënjohen dhe po ashtu të shënjohen 

dhe ndriçohen shtyllat e tyre, përveç nëse shënjimi i shtyllave mund të lihet mënjanë kur ato 

ndriçohen nga drita pengesash me intensitet të lartë gjatë ditës. 

Rregullorja definon edhe mënyrën e sinjalizimit të pengesave respektivisht të shtyllave dhe 

përçuesit mbrojtës të linjës. 

4.2.2.2 Përmbajtja e  përgjithshme e projektit 

Projekti do të zbatohet në faza kohore nga 2020 deri në 2024, pasi që instalimi i sinjalizimit 

implikon shkyçjen e linjave dhe për këtë shkak kërkon kohë në implementim pasi që hapja e 

linjave interkonektive të cilat në një masë të madhe kalojnë mbi autostrada dhe rrugët 

magjistrale bëhet në mënyrë të koordinuar me OST e rajonit. 

Projekti  bazohet në rregulloren e lartë cekur dhe parasheh që dy shtyllat që lidhin përçuesit të 

cilët kalojnë mbi rrugët kryesore, apo mbi lugina dhe lumenj  duhet të ngjyrosen me ngjyrë 

bardh/kuq, ndërsa në maje vendoset ndriçimi vezullues. Në anën tjetër në përçuesin mbrojtës 

vendosen topat sinjalizues me  ngjyrë bardh/kuq në distancë të caktuar ashtu që të jenë të 

dukshme nga pilotët e aeroplanëve dhe helikopterëve gjatë ditës dhe natës. 
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Në tri nivelet e tensionit 400/220/110 kV janë të evidentuara gjithsejtë 105 kryqëzime me dy 

autostradat dhe rrugët me 4 korsi qe janë të ndërtuara  në vendin tone. Linjat 400 kV 

kryqëzojnë 14 herë, linjat 220 kV kryqëzojnë 13 herë dhe linjat 110 kV kryqëzojnë 78 herë , mbi 

autostradat dhe rrugët kryesore  me katër korsi.   

4.2.2.3 Objektivat e projektit dhe përfitimet 

Përfitimet nga Projekti: 

 Ngritja e sigurisë së fluturimeve të aviacionit në territorin e Republikës së Kosovës 

 Evitimi i aksidenteve fatale të aeroplanëve dhe helikopterëve 

4.2.2.4 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-se. 

4.2.2.5 Plani i  implementimit te projektit 

Projekti planifikohet te filloj në Q4 të vitit 2020 dhe te përfundoj në Q4 2024. 

4.2.3 Projekti  ,,Punimi i rrethojës dhe ndriçimit në NS Theranda, SSh Drenas, NS Vitia etj” 

4.2.3.1 Shqyrtimi i problemit 

NS Theranda është një nënstacion mjaft i rëndësishëm në sistemin elektroenergjetik të Kosovës 

i cili furnizon me energji elektrike qytetin e Therandës dhe fshatrat për rreth. 

Në Therandë gjendet edhe një zonë industriale mjaftë e fuqishme duke marr parasysh 

rrethanat ekonomike të Kosovës, e që gjithashtu kjo zonë furnizohet me energji elektrike nga ky 

NS. 

Ky NS  si nyje energjetike furnizohet nga tri linja 110kV dhe bënë transformimin e energjisë 

elektrike në nivelin e mesëm të tensionit 35kV dhe 10kV përmes dy transformatorëve me fuqi 

31.5kVA, TR1 110/10kV/kV me fuqi 31.5kVA dhe TR2 110/35/10kV me fuqi 31.5kVA.  

KOSTT viteve të fundit ka bërë investim të madh në këtë nënstacion duke e bërë ndërrimin e 

pajisjeve të tensionit  të lartë 110 kV, pajisjeve të tensionit të mesëm 35kV dhe 10kV si dhe 

tensionit të ulët si Mbrojtje dhe kontroll. 

Pajisjet e montuara janë nga teknologjia e fundit, ku vlen të ceket se pajisjet 110 kV janë të 

sistemit GIS. 
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Me që rrethoja e objektit dhe ndriçimi i saj nuk kanë qenë pjesë e investimit paraprak, ndërsa 

gjendja e saj nuk i përmbushë standardet e sigurisë për objektet të kësaj rëndësie të lartë është 

i domosdoshëm ndërtimi i rrethojës së re.  

 

 

  Foto e rrethojës aktuale në NS Theranda 

 

 

   

 

 

Foto e hyrjes  aktuale në NS Theranda 

 

 

 

Gjithashtu në vazhdimësi duhet të intervenohet në punimin e rrethojave të reja në NS Vitia  dhe 

S SH Drenas, dhe të cilat i kanë rrethojat tejet të vjetruara dhe të dëmtuara nga korrozioni, si 

dhe lartësia e tyre aktualisht  nuk i plotësojnë kriteret është e mjaftueshme për objektet 

energjetike. 

   

 

Foto e rrethojës aktuale në NS Vitia 
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4.2.3.2 Përmbajtja e  përgjithshme e projektit 

Në kuadër të këtyre projekteve përfshihet: 

 ndërtimi i rrethojës së re metalike, të zinkuar; 

 dyerve automatike, monitorimit të hyrjes dhe kontrollimit nga distanca,  

 ndriçimit të rrethojës sipas standardeve të parapara teknike për NS. 

4.2.3.3 Objektivat e projektit dhe përfitimet 

Objektiva primare e realizimit te këtyre projekteve është ngritja e sigurisë në NS dhe mbrojtja e 

aseteve vitale të KOSTT që  ato të mbahen te pacenuara, duke mos u rrezikuar për asnjë 

moment funksionimi normal i punës nëpër objekte dhe nënstacione të KOSTT-it  të cilat do të 

mund të ndikonin në sigurinë e punëtorëve, aseteve si dhe  tërë  Sistemit elektroenergjetik. 

4.2.3.4 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-se. 

4.2.3.5 Plani i  implementimit te projektit 

Duke u bazuar në gjendjen e prezantuar me lartë si dhe çmimet referente të punëve të 

ngjashme të realizuara gjer tani kërkesa për buxhet për këto  Projekte në periudhën e 

ardhshme në total është 250.000,00Euro (me tvsh), duke llogaritur që 60% e kësaj vlere të 

realizohen gjatë vitit 2020. 

4.2.4 Projekti“Punimi i depos së mbyllur  në Obiliq” 

4.2.4.1 Shqyrtimi i problemit 

Në Obiliq ( Kastriot ) pranë NS 400kV Kosova B gjendet depoja dhe punëtoria e KOSTT ku 
deponohen të gjitha pjesët rezervë të nevojshme për intervenimet e rregullta si dhe ato 
emergjente e të gjitha NS dhe linjave të cilat mirëmbahen nga KOSTT.  

Pasi që gjatë periudhës katërmbëdhjetë vjeçare këto asete të KOSTT janë rritur, edhe nevoja 
për hapësira për deponim është shtuar shumë. 

Përveç kësaj, mos ekspozimi i materialit në depo të hapur, ka qenë shumë herë kërkesë e jona, 
por edhe e kompanisë së sigurimit fizik. Andaj, ndërtimi i një depoje të mbyllur nga 
konstrukcioni metalik  në këtë pjesë do të kishte impakt pozitiv në shumë aspekte.  

Fillimisht, materiali nuk do të ishte i ekspozuar ndaj kushteve të ndryshme klimatike, në 
aspektin e sigurisë fizike do të ishte më i sigurtë, si dhe menaxhimi i tij padyshim që do të ishte 
më i kontrollueshëm. 
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Gjithashtu në vazhdën e shtimit të masave të sigurisë nëpër objektet e KOSTT-it, meqenëse si 
pjesë më e atakuar ka qenë dhe është pjesa e Depos, është e domodoshme ngritja e nivelit të 
sigurisë në këtë pjesë. 

4.2.4.2 Përmbajtja e  përgjithshme e projektit 

Në kuadër të këtij  projekti përfshihet: 

- Punimi i konstrukcionit metalik për ndërtimin e depos; 

- Mbyllja dhe mbështjellja e fasadës me sendwich panele; 

- Punimi i dyerve, dritareve, dyshemesë, etj. 

4.2.4.3 Objektivat e projektit dhe përfitimet 

Objektiva primare e realizimit të këtij projekti është se shpeshherë në pamundësi për t’i 
sistemuar në depo të mbyllur materialin (pjesët, asetet) me vlerë të konsiderueshme materiale, 
ato mbesin në hapësirën e depos së hapur, çka edhe paraqet problem si dhe rritë në masë të 
konsiderueshme gjasat për keqpërdorim, duke mos anashkaluar vjedhjen nga personat e 
pandërgjegjshëm. Realizimi i tij do të mundësonte shtimin  e hapësirës për pjesët rezervë të 
domosdoshme për intervenime si dhe mbrojtjen dhe ruajtjen e tyre, duke mare në konsideratë 
vlerat e tyre të larta. 

4.2.4.4 Plani i implementimit te projektit 

Tabela 6.Plani i implementimit të projektit “Punimi i depos së mbyllur  në Obiliq” 

Aktiviteti Periudha kohore Risku

Përgatitja e dokumentacionit të tenderit 

bazuar në Termat të Referencës 
1.08.2020 – 15.08.2020

Procesi i Tenderimit dhe evaluimit 

15.08.2020-30.09.2020

Ankesat, 

vonesat, 

etj

Implementimi i Projektit

1.10.2020– 31.04.2021

Vonesat 

në 

realizim

Përgatitja e Termave të Referencës dhe 

Specifikimit për projekt.
1.07.2020 – 30.07.2020

 

4.2.4.5 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-së 
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4.2.5 Projekti: “Projekti për funksionalizimin e operimit të Bllokut Kontrollues AK”  

4.2.5.1        Shqyrtimi i problemit 

KOSTT si Operator i Sistemit te Transmisionit dhe Tregut te energjisë elektrike ne territorin e 

Kosovës ka për obligim te bej rregullimin e faktorit frekuencë/fuqi  sipas normave teknike te 

ENTSO-E, kodeve te operimit si dhe detyrimeve teknike nga ZRrE. Ky faktor ndryshe quhet edhe 

Regullim Sekondar i energjisë dhe për këtë qellim KOSTT i ka te lejuar qe disa vite mjetet 

përkatëse financiare për te siguruar rezervën e energjisë për rregullim sekondar. KOSTT ka 

tentuar disa here te realizoj këtë obligim por nuk ka arrit te bej prokurim te kësaj rezerve. 

       Me ndërmjetësimin e dy qeverive te Republikës se Shqipërisë dhe Kosovës, autoriteteve 

rregullative te energjisë elektrike te Kosovës dhe Shqipërisë, aktiviteteve te zhvilluara nga 

KOSTT dhe OST ne pajtim me ENTSO-E, me datën 17.11.2019 ne Tiranë është nënshkruar 

“Marrëveshja për Themelimin e Bllokut LFC AK”. 

       Qe kjo marrëveshje te jetë funksionale dhe e zbatueshme duhet te bëhen një varg te 

ndërhyrjeve teknike ne infrastrukturën Telekomunikuese qe ndërlidhin KOSTT me OST si dhe ne 

platformat e sistemeve SCADA/EMS  tek OST si dhe tek KOSTT. 

      Ne marrëveshjen e cekur me lart theksohet se te gjitha shpenzimet e funksionalizimit  te 

bllokut LFC AK i bartin secila pale, veç e veç, për pjesët e tyre – neni 4.24.1 i marrëveshjes 

(dokumenti “Marrëveshje Për Themelimin e Bllokut LFC AK” – “marrëveshja” e datës 

17.11.2019). Bazuar ne këtë fakt KOSTT ( Departamenti i shërbimeve përkrahëse) ka nisur 

kërkesën për lejimin e mjeteve nga ZRrE ne vlerën 100,000.00 €  pa TVSH, me qellim te kryerjes 

se aktiviteteve teknike për te vënë në funksion të plotë marrëveshjen e lartëcekur. 

4.2.5.2 Përmbajtja e  përgjithshme e projektit 

Furnizimi  me pajisje - harduer:  

 KOSTT dhe OST kane krijuar grupe profesionale për implementimin e “marrëveshjes” te 

cilët kane filluar punën nga data 24.01.2020 dhe kane për detyrë te ndërmarrin 

aktivitete teknike për tu funksionalizuar  “marrëveshja”. Grupi do te përcaktoj te gjitha 

pajisjet –harduer i cili duhet te blihet, vendoset ne mes te OST dhe KOSTT, si dhe te 

lëshohet ne pune me qellim te funksionalizimit  te plote te përmbajtjes se dokumentit 

“marrëveshja”. Pasi qe asnjëra nga palët nuk ka ndonjë përvojë lidhur me ekzekutimin e 

funksioneve te blloqeve LFC nuk kemi mundësi te theksojmë tipin e pajisjes qe do te 

zbatohet ne ketë projekt. Ato pajisje do te jenë nga lëmia e: Telekomunikacionit, 

Teknologjisë Informative dhe SCADA pa te cilat blloku nuk do te jetë funksional. 

Furnizimi me softuer: 
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 Për funksionalizim e bllokut LFC AK do te nevojiten edhe aplikacion-softuer apo 

përditësimi  i aplikacioneve-softuerëve e te cilat ne këtë faze (për arsye te njëjta te 

cekura tek pjesa harduer) nuk jemi ne gjendje te specifikojmë ne këtë faze por do te 

jenë nga lëmia e: Telekomunikacionit, SCADA dhe Teknologjia Informative.    

4.2.5.3 Objektivat e projektit dhe përfitimet 

Përmbushja e te gjitha kërkesave (Ligjet e Kosoves, ENTSO-E, Korniza Rregullative, Kodet 
teknike, etj.) qe KOSTT te funksionoj si zone rregulluese brenda bllokut rregullues LFC AK, duke 
ngritur besueshmërinë dhe sigurinë e furnizimit me energji elektrike te zonës ku KOSTT operon.  

4.2.5.4 Plani i  implementimit te projektit 

Implementimi i projektit ka karakter emergjent dhe duhet te filloj menjëherë posa te lejohet 

nga ZRrE përndryshe dokumenti “marrëveshja” nuk do te mundet te zbatohet. Afati i startimit 

te funksionimit të Bllokut Rregullues  është  data 30 Prill 2020. 

4.2.5.5 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-së. 

4.1 Kërkesë për rritje të vlerës së Projektit 

4.1.1 Projekti: “Renovimi i  Ndërtesave Komanduese” 

4.1.1.1 Shqyrtimi i problemit 

 Duke u bazuar në përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve të punës, krijimit të ambienteve 

për punë në të gjitha objektet e KOSTT, si dhe në efiçiencën e energjisë, është rritur edhe  

nevoja për investime në Ndërtesat komanduese të NS  andaj edhe është kërkuar rritja e vlerës 

së përcaktuar me buxhetin 2018-2020 për vlerën 150,000 €. Në kuadër të këtyre projekteve 

prioritet ju është dhënë eliminimit të materialeve të rrezikshme, pastaj ndërrimit të dritareve 

dhe dyerve me qelq të njëfishtë, në të cilat gjendja e dritareve  në dhomat e kthinave është e 

rëndë dhe për këtë kemi shpenzime të mëdha  të energjisë elektrike dhe  shpesh ka ndodhur 

edhe rënja nga puna e NS për shkak te kondensimit dhe lagështisë.  

4.1.1.2 Përmbajtja e  përgjithshme e projektit 

Në kuadër të këtyre projekteve përfshihet: 

 ndërrimit  të dritareve dhe dyerve me qelq të njëfishtë duke i zëvendësuar me ato të 
aluminit me ura termike dhe qelq termopan termik; 

 mbështjellja e fasadave me material termoizolues; 

 vendosja e ndriçimit efiçient në objekt; 
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 largimit  të tepisoneve nga sallat komanduese, krijimi i kuzhinave doracake për 
punëtorët të cilët punojnë në ndërrime. 

4.1.1.3 Objektivat e projektit dhe përfitimet 

Objektiva primare e realizimit të këtyre projekteve është efiçienca e energjisë si obligim Ligjor, 

përmirësimin  e vazhdueshëm të kushteve të punës, krijimit të ambienteve për punë në të 

gjitha objektet e KOSTT. 

4.1.1.4 Plani i  implementimit te projektit 

Tabela 7.Plani i implementimit të projektit “Renovimi i  Ndërtesave Komanduese” 

Aktiviteti Periudha kohore Risku

Përgatitja e dokumentacionit të tenderit 

bazuar në Termat të Referencës 
1.05.2020 – 15.05.2020

Procesi i Tenderimit dhe evaluimit 

15.05.2020 - 15.08.2020

Ankesat, 

vonesat, 

etj

Implementimi i Projektit

15.08.2020– 31.12.2020

Vonesat 

në 

realizim

Përgatitja e Termave të Referencës dhe 

Specifikimit për projekt.
1.04.2020 – 1.05.2020

 

4.1.1.5 KBA e Projektit 

Bazuar në shpjegimet e dhëna në paragrafin 2.1 të referuara në tabelën 1, në projektin e 

kategorisë mbështetëse të sistemit nuk mund të zbatohet metodologjia e aprovuar e KBA-së. 

 

4.2 Projektet e Realizuara sipas Planit Investiv 2018-2022 

a. Projekti ID 021 “Instalimi i Grupeve Matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEK/OSSH”   
Projekti ka përfunduar në vitin 2018 dhe është bërë vlerësimi i fundit i realizimit të projektit. 

Për shkak të situatës politike në pjesën veriore të Mitrovicës, në pamundësi të krijimit të 

kushteve për punë, realizimit të punëve implementuese në NS Vallaqi dhe HC Ujmani, kjo pozitë 

është zbritur nga vlera e Kontratës Bazë së Projektit (sipas Price Schedule-it), ndërsa pajisjet e 

liferuara janë dorëzuar në depon e KOSTT. Në NS Vallaqi zbriten:  -19,507.00€  dhe  për HC 

Ujmani zbriten:  -12,192.00€ 

b. Projekti ID 046 “Furnizimi me pjesë rezervë për linjat, vjerrëse dhe shtrënguese, 
OPGW, joint-box dhe pajisje tjera përcjellëse”        

Në kuadër të këtij projekti janë shpenzuar 150,000.00€ për vitin 2019. 
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c. Projekti ID 048  “Furnizimi me pjesë rezervë për nënstacione”     
Në kuadër të projektit: Furnizimi me pjesë rezervë për nënstacione janë shpenzuar 241,000.00€ 

për vitin 2019. 

4.3 Mos realizimi i projekteve për shkak të vonesës në marrjen e lejeve, realizimit të 
shpronësimit dhe servitutit   

a. Projekti ID/006" Linja e re 110 kV NS Rahovec- NS Theranda” 
Ky  projekt është në kuadër të projekteve  të financuara nga BERZH (EBRD), i cili ka pas vonesa 

në marrjen e lejeve për ndërtim, shpronësim dhe servitut, prandaj projekti i paraparë për 

përfundim në vitin 2019 shtyhet deri në Q2 2020. Vlera e planifikuar e projektit 1,470Mil €. 

4.4 Grupi i projekteve që nuk kanë filluar me realizim për shkaqe të ndryshme dhe që 
realizimi bartet në vitet tjera të periudhës 2019-2022 

a. Projekti (ID/049): NS Kastrioti (Ferizaj 3) 110/10(20) kV  
Sqarim: Në analizën ligjore rreth realizimit të shpenzimeve duhet të merret për bazë gjendja 

faktike se:  

 KOSTT nuk ka Bord të Drejtorëve të emëruar që nga data 2 shtator 2018 KOSTT nuk 
gjendet në situatë të paaftësisë për të paguar – insolvencë; 

 KOSTT nuk gjendet në gjendje bankroti - qoftë të shpallur apo pa shpallur,  apo procesi 
të likuidimit - qoftë vullnetar apo të dhunshëm; 

  Menaxhmenti i KOSTT ka përgatitur dhe dorëzuar me kohë dhe në afat ligjor Planin e 
Biznesit dhe Buxhetin për vitin 2019; 

  Menaxhmenti i KOSTT në disa raste në mënyrë formale ka kërkuar nga Aksionari që të 
ndermerren të gjitha masat për emërimin e Bordit të Drejtorëve, duke tërhequr 
vërejtjen për mungesën e miratimit të Buxhetit dhe Planit të Biznesit, por deri më sot 
KOSTT nuk ka Bord të Drejtorëve të emëruar.  

 Duhet të rikujtohet se sipas Nenit 30 të Ligjit për ndërmarrjet publike, Plani i Biznesit miratohet 

nga Bordi i Drejtorëve deri me 31 tetor të çdo viti kalendarik, për vitin e ardhshëm kalendarik. 

Plani i Biznesit duhet të analizojë së paku, si vijon:  një përshkrim të synimeve afariste dhe 

financiare të cilat synohen të arrihen nga NP si dhe orarin për realizimin e tyre;  

 mënyrat e zgjedhura për arritjen e këtyre synimeve;   

 përcaktimin e shpenzimeve të përgjithshme për ushtrimin e veprimtarisë si dhe mënyrës 
për financimin e shpenzimeve;  

  veprimet të cilat duhet të ndërmerren për arritjen e synimeve; dhe  

 detyrimet e NP kundrejt konsumatorëve dhe publikut.  
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Këto dispozita përshtatshmërisht janë reflektuar edhe në Nenin 14.2.2, paragrafin 14.2.2.3, dhe 

14.2.2.5 të Statutit të KOSTT, të cilat përcaktojnë se planet investive, planet financiare dhe Plani 

i Biznesit miratohen nga Bordi i Drejtorëve. Pra, është e qartë se ekziston bazë e qartë ligjore sa 

i përket përgjegjësisë së miratimit të Planit të Biznesit, ndërsa në anën tjetër Kryeshefi 

Ekzekutiv ka të drejtë të përfaqësoj kompaninë dhe të lidh kontrata në bazë të autorizimeve të 

përcaktuara nga Bordi i Drejtorëve viz-a-viz Planit të Biznesit dhe Politikës për Nivelin e 

Autorizimit, sa i përket investimeve dhe shpenzimeve tjera.  Në rrethana normale, të një 

afarizmi të zakonshëm mungesa e miratimit të Planit të Biznesit dhe Buxhetit do të 

nënkuptonte mungesën e autorizimit për realizimin e shpenzimeve të caktuara, përveç atyre 

shpenzimeve të cilat paraqesin detyrime kontraktuale nga vitet e mëhershme, apo të cilat janë 

autorizuar në mënyrë të rregullt paraprakisht, apo edhe detyrimeve të kontratave të 

trashëguara nga vitet paraprake dhe kontratave të punës.  Në anën tjetër në mungesë të 

autorizimit të realizimit të shpenzimeve operative KOSTT do të duhej të ndërpresë disa apo të 

gjitha aktivitet për përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik (duke njohur ndërvarësinë e 

funksioneve operative, teknike, financiare dhe ligjore të operimit të KOSTT), pra operimit të 

sistemit elektroenergjetik dhe operimit të tregut të energjisë elektrike. Kjo situatë, edhe pse 

përtej përgjegjësisë së vlerësimit ligjor apo këtij vlerësimi të kufizuar, me gjasë të madhe do të 

ishte në kundërshtim me detyrimet ligjore të ndërmarrjes dhe detyrimet e zyrtarëve të 

kompanisë, por më e rëndësishmja do të cenonte apo pamundësonte funksionimin e KOSTT 

dhe të gjithë funksioneve vitale publike në Kosovë, duke njohur funksionin monopolist të 

KOSTT. Sidoqoftë, edhe nëse KOSTT do të pezullonte disa apo të gjitha funksionet e operimit, 

duke urdhëruar punonjësit të pezullojnë apo ndërpresin punën deri në autorizimin e 

shpenzimeve operative në mënyrë të rregullt, KOSTT me gjasë të madhe do të detyrohej që pas 

rifillimit të operimit të kompensoj të gjitha pagat dhe shpenzimet operative, për shkak të 

kontratave të punës, dhe detyrimeve tjera kontraktuale-ligjore. Projekti ndërtimi i NS Kastrioti 

(Ferizaj 3) 110/10(20) kV sipas planit investiv 2018-2022 është paraparë të fillon në vitin 2019 –

2021. Nga stafi i KOSTT është përgatitur specifikimi teknik, por procedurat e prokurimit nuk 

janë realizuar në mungesë të aprovimit të buxhetit nga ana e Bordit të Drejtorëve. Projekti 

shtyhet për realizim në vitin 2020 – 2022. Vlera e planifikuar e projektit 5.5Mil €. 

b. Projektet ID (009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016 dhe 017) e fazës së VI dhe VII -KfW   
Sipas planit investiv ky grup i projekteve është planifikuar të financohet me kredi nga KfW, 

përmes shërbimeve konsulente është përgatitur specifikimi teknik në vitin 2019, dhe realizimi 

gjatë vitit 2020-2022, por për shkak të mos arritjes së marrëveshjes së kredisë projekti është 

shtyrë.    

“Marrëveshja për kredi ndërmjet KOSTT dhe KfW për Fazen VI-VII është inicuar qysh në vitin 

2013, ndërsa fillimi formal i nismës për lidhjen e marrëveshjes për kredi është miratuar nga 

Qeveria e Kosovës me 08.09.2016 me Vendimin Nr. 03/108, ndërsa negociatat formale 
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ndërmjet KOSTT, Ministrisë së Financave dhe KfW janë mbajtur me 13 dhe 14 nëntor 2017. Që 

nga Dhjetori 2017 për shkak të implikimeve politike në Kosovë si dhe obstruksioneve nga Sërbia 

për fillimin e operimit të pavarur të KOSTT, vazhdimi i mëtejmë i procedurave për nënshkrimin 

e Marrëveshjes për Kredi për Fazën VI-VII është pezulluar me kërkesë të palës gjermane/KfW, 

dhe atë deri në qartësimin e pozicionit të KOSTT për operimin e pavarur dhe futjen në operim 

të linjës 400kV Kosovë-Shqipëri. “ 

Ky Grup i projekteve shtyhet për periudhën e planifikuar në vitin 2020-2023. Vlera e planifikuar 

e projekteve faza VI 13.5 Mil € dhe faza e VII 12.00Mil € (pa shpronësim dhe servitut).  

c. ID 053 “Furnizim me 20 copë pajisje Meter Data Collection për nënstacionet 
distributive 110/x kV” 

Projekti i paraparë për realizim në vitin 2019 shtyhet për vitin 2020.  
 
d. Projekti ID 055 “Rehabilitimi i NS Prishtina 2 dhe NS Deqani” (Ndërrimi i ndarësve 

110kV)   
 Ky  projekt  planifikohet të realizohet gjatë vitit 2020 dhe për shkak të volumit  të ndërrimit 
të pajisjeve  vlera i rritet në 271,000€. 

   
e. Projekti  ID 046.1  “Furnizimi me pajisje për tërheqje të përçuesve dhe përçuesit 

mbrojtës”  
 

Projekti - Furnizimi me pajisje për tërheqje të përçuesve dhe përçuesit mbrojtës është 
shpallur tenderi mirëpo nuk është paraqitur asnjë Operator ekonomik i përgjegjshëm, 
prandaj ky projekt shtyhet për vitin 2020.   
 
f. Projekti  ID 054 “NS Prishtina 4- Rehabilitimi i Hargjimit vetjak, Ormaneve AC/DC”, 

Kabllove;  
Projekti NS Prishtina 4 - Rehabilitimi i Harxhimit vetjak, Ormanëve AC/DC, Kabllove është 

shpallur tenderi ne vitin 2019 asnjë Operator ekonomik nuk ka qene i përgjegjshëm, prandaj 

pritet të publikohet në vitin 2020. 

g. Projekti  ID 056  “Rehabilitimi I kthinave AC 400V”;  
Projekti - Rehabilitimi I kthinave AC 400V kontrata është nënshkruar, është ne fazën e 

implementimit. 

h. Projekti  ID 034  “Migrimi drejt sistemeve të avancuara telekomunikuese” 
Fushëveprimi i projektit:  

Fushëveprimi i këtij projekti është që të fillohet me implementimin e rrjetit optik DWDM 

dhe/ose MPLS kombëtar/ndërkombëtar duke përdorur infrastrukturën fibër optike 

ekzistuese të KOSTT-it me lokacione dhe resurse. 
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Qëllimi i projektit: Qëllimi i këtij projekti është: 

 Të zgjerojë rrjetin ekzistues të telekomunikimeve për të mbështetur më mirë,  më sigurt 
dhe më besueshëm shërbimet e brendshme telekomunikuese, 

 Të krijoj të hyra shtesë, 

 Si kompani publike është gjithashtu e rëndësishme nxitja e zhvillimit të teknologjisë së 
informacionit dhe komunikimeve në mbarë Kosovën, 

Për realizimin e këtij Projekti nevojiten këto aktivitete: 
 

 Përgatitja e Master Planit për Rrjetin telekomunikues 

 Përgatitja e tender dokumentacionit të bazuar në Master Plan 

 Vendosja e elementeve aktive të rrjetit 

 Integrimi i plotë në rrjetin ekzistues të KOSTT-it 

 Integrimi i plotë me rrjetet interkonektive të OST-ve fqinjë. 
 
Për realizimin e këtyre aktiviteteve, medoemos nevojitej një Asistencë Teknike profesionale, e 

cila u gjet falë iniciativës për Autostradën Digjitale Ballkanike (Balkan Digital Highway) të 

udhëhequr nga Banka Botërore. 

 
Iniciativa për Autostradën Dixhitale Ballkanike 
 
Kjo iniciativë synon të përmirësojë qasjen në shërbimet brezë gjerë (broadband) me shpejtësi të 
lartë, në nivel kombëtar dhe rajonal, brenda dhe midis vendeve të Ballkanit, përmes krijimit të 
një rrjeti rajonal me shpejtësi të gjerë të bazuar në infrastrukturën fibër optike të OST-ve 
pjesëmarrëse.  
Falë rezultateve të këtij Projekti, OST-të do të jenë në gjendje të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin 
dhe të ofrojnë shërbime interkonektive. 
 
Projekti synon të implementohet përmes nën-projekteve nacionale dhe do të strukturohet 
brenda tri komponenteve kryesore:  
Komponenta 1: Asistenca Teknike (AT) për mbështetjen e implementimit të Projektit. 
Implementimi i Projektit do të bazohet në rezultatet e Asistences Teknike i cili përfshin: 
Studimin e fizibilitetit (SF) dhe analizën e kost-benefitit, Dizajnin paraprak, Tender 
dokumentacionin dhe Dizajnin e detajuar (Master plan). 
Komponenta 2: Zhvillimi rajonal dhe ngritja e kapaciteteve.  
Kjo komponentë do të mbështes implementimin e shërbimeve rajonale për bashkë-shfrytëzimin 
e infrastrukturës përmes marrëveshjeve rajonale dhe ngritjes së kapaciteteve brenda OST-ve. 
Komponenta 3: Infrastruktura Dixhitale 

Nënkomponenta 3.1 Bazuar në rezultatet e komponentës 1, projekti do të 
përqendrohet në nivelin kombëtar të infrastrukturës së OST-ve dhe do të përfshijë 
implementimin e pajisjeve në nyjet telekomunikuese të rrjeteve kombëtare.  
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Nënkomponenta 3.2 bazuar në rezultatet e komponentës 1, projekti do të 
përqendrohet në nivelin ndërkombëtar të infrastrukturës së OST-ve dhe do të përfshijë 
implementimin e pajisjeve në nyjet telekomunikuese të rrjeteve ndërkombëtare/ndërkufitare 
të OST-ve pjesëmarrëse.  

 
Plani i implementimit dhe buxheti 
Pas një sërë takimesh, bisedimesh dhe konsultimesh midis OST-ve pjesëmarrëse nga Kosova, 
Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Malit të Zi, nën asistimin e Bankës Botërore u përpilua 
dokumentacioni për aplikim rajonal në WBIF (Western Ballkan Initiative Framework) për një 
grant për realizimin e synimeve të përshkruara në kuadër të komponentëve të lartpërmendura. 

 

Tabela 8. Plani i Implementimit për Iniciativën për Autostradën Dixhitale Ballkanike 
 
 

Aktiviteti Data e fillimit
Data e 

përfundimit

Nenshkrimi i grantit per Asistence Teknike 01/2020 02/2020

Pergatitja e Termave te References 12/2019 01/2020

Fillimi dhe perfundimi i aktiviteteve 02/2020 06/2021
 

Tabela 9. Buxheti i Planifikuar për Iniciativën për Autostradën Dixhitale Ballkanike 
Nr. Përshkrimi Lloji i shpenzimit Vlera e parashikuar

[EUR]

1 Studimi pre-feasibility Asistence Teknike N/A

2 Blerja e tokës N/A

3 Asistence Teknike per pergatitje te Projektit (Studimi i fizibilitetit dhe analizat kost-benefit, vleresimi i impaktit ambiental dhe social, Para  Dizajni, Dokumentacioni teknik, Tender dokumentet)Asistence Teknike 261,290                          

4 Asistence Teknike gjate fazes investuese (p.sh. mbikqyrja e puneve, menaxhimi i projektit) Asistence Teknike 132,500                          

5 Punimet (Montimi dhe konfigurimi) Buxhetore* 397,500                          

6 Furnizimi Buxhetore* 2,252,500                       

7
Komunikimi dhe supervizimi Asistence Teknike 26,500                             

8 Evaluimi dhe auditimi Asistence Teknike 26,500                             

9 Asistence Teknike (Suporti gjate pergatitjes se projektit dhe mbikqyrja) Asistence Teknike 53,000                             

10 Te pa parashikuara <=10% 265,000                          

3,414,790.00          Total  

*Vërejtje : Nëse vlera buxhetore e paraparë për realizimin e këtij Projekti nuk është e mjaftueshme, 

atëherë parashihet që pjesa e mbetur të realizohet në kuadër të Projektit KODE (Kosovo Digital 

Economy). 

Nga ajo që u tha më lartë, sqarohen arsyet për mos fillimin e realizimit të Projektit: Migrimi 
drejt sistemeve të avancuara telekomunikuese, sipas Planit për vitin 2019. 
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i. Projekti  ID 032  “Përfshirja e nënstacioneve te reja në sistemin SCADA/EMS në QND 
dhe QEND” 
 

Implementimi i projekteve të reja  NS Mitrovica 2, NS Drenasi 2 dhe NS Prishtina 6 ka  pas 
vonesa, prandaj kjo ka ndikuar që realizimi i integrimit (përfshirjes) së këtyre nënstacioneve ne 
sistemin SCADA/EMS të vonohet.  Integrimi (përfshirja) e këtyre nënstacioneve në sistemin 
SCADA/EMS është ma se e domosdoshme të realizohet gjatë vitit 2020, kjo është kërkesë për 
plotësimin e kritereve te KOSTT ndaj kërkesave të ENTSO-E.  

Realizimi i këtij projekti përveç që është i lidhur me investim, gjithashtu kërkon kohë dhe staf 
profesional.  

j. Projekti  ID 039 “ Licenca të Microsoft dhe migrimi i sistemit të TIK” 
 

Pasi që KOSTT posedon sistemin operativ Windows 7 dhe atë Windows server 2008, këto dy 

sisteme operative nuk do të kenë shërbime që nga data 01.01.2020. Kjo mungesë e shërbimeve 

të dhëna nga Microsoft do të shkakton pasoja në zhvillimin e proceseve dhe pasiguri në sistem. 

Migrimi drejt sistemeve te fundit te Microsoft, mundëson që kompania KOSTT te jetë më e 

sigurt në operim. Zhvillim dhe lehtësim në përfundim të proceseve. 

Në realizimin e migrimit të sistemit TIK në platformën e re të Microsoft, kërkon planifikim, 

strategji dhe implementim, për ketë arsye ky projekt duhet te filloj sa me pare për arsye qe 

mund te shkakton ngecje ne realizimin e punëve periodike dhe pasiguri ne integritetin e 

informacionit te të gjithë punonjësit ne KOSTT. 

Vija buxhetore për migrim te licencave është parapa ne planin 5 vjeçar te dërguar ne ZRRE i cili 

kishte qellim te fillon qe nga viti 2019 deri me 2021 dhe është aprovuar qe te realizohet për tre 

vite. 

Ky plan i vazhdimit te migrimit i realizuar për tre vite ka ndryshuar për shkaqe qe sistemet 

operative qe sektori i TIK posedon ato Server dhe Klient kanë pasur mbështetje nga prodhuesi 

deri ne vitin 2020. 

 

k. Projekti  ID 037 “Rregullimi i Dhomës se Serverëve sipas Standardeve” 
 

Projektimi dhe ndryshimet ne projekt sipas standardeve aktuale ka kërkuar angazhim te 
profileve te ndryshme te profesionisteve, qe ka marre një kohe me te gjate se qe ka qene e 
planifikuar. 

Po ashtu puna delikate me projektet e Storage për TIK, ka determinuar një vonese te dukshme, 
për shkak se ky projekt duhej te implemetohej para rregullimit te dhomës se serverëve për 
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arsye se ne rast dështime te bartjes TIK nuk kishte kapacitet për ruajtjen backup te te dhënave 
dhe Sistemit.  

Ne muajin Dhjetor te vitit 2019 është kompletuar dhe iniciuar kërkesa për tenderim, e cila ka 
zgjatur 45 ditë, kurse me datën 17.01.2020 kanë arritur ofertat e para te këtij projekti.    

Ky projekt i cili është paraparë te filloj në vitin 2019, është përballur  me disa faktor te 
konsiderueshëm te cilët ndikuan drejtpërdrejt në mos realizimin e projektit në këtë vit. 

KOSTT ka filluar me shqyrtimin e mundësisë për përgatitje të specifikimit teknik për këtë 
projekt,  është vlerësuar se fillimi i realizimit të projektit “ Rregullimi i Dhomës se Serverëve 
sipas Standardeve” që do të realizohet në selinë qendrore të KOSTT. 

Pra, edhe vonesa për fillimin e projektit Rregullimi i Dhomës se Serverëve sipas Standardeve, 
ka  ndikuar  që ky projekt te shtyhet për vitin 2020. 

l. Projekti  ID 057 “ Përmirësimi i infrastrukturës së Sigurisë në Selinë Qendrore” 
 

Në  vitin 2017 është aprovuar Ligji Nr. 06/L-014 për Infrastrukturën Kritike. Ky Ligj ka hy në fuqi 
në vitin 2019. Qëllimi i këtij ligji është për të ruajtur dhe mbrojtur infrastrukturën kritike 
kombëtare dhe Evropiane. Duke u bazuar në rëndësinë e KOSTT i cili menaxhon Sistemin e 
Transmisionit 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 KOSTT-it  ndikon jo vetëm 
në operacionet e përditshme për menaxhimin e Operimit të Sistemit të Transmisionit por edhe 
në shëndetin, mirëqenien dhe sigurinë e punonjësve  dhe publikut. 

Megjithatë Udhëzimet Administrative që rrjedhin nga ai dhe detajet lidhur me masat që 
përfshijnë identifikimin e aseteve të rëndësishme, vlerësimin e rreziqeve, si dhe identifikimin, 
përzgjedhjen dhe prioritizimin e kundërmasave dhe procedurave ende nuk janë të aprovuara. 

Gjithashtu gjatë vitit 2019-2020  KOSTT ka planifikuar projektin e sendërtimit të dhomës së 
serverëve si dhe rehabilitimin e kthinave 0.4kV të cilat në aspekt të hapësirës ndërlidhen me 
Projektin e Përmirësimit të infrastrukturës  së Sigurisë në Selinë Qendrore. 

Për këto arsye vlera 200,000 Euro e këtij projekti duhet të bartet në vitin 2020 kur edhe do të 
bëhet realizimi i tij duke e ngritur nivelin e sigurisë në Ndërtesën e Selisë Qëndrore ku është e 
vendosur Qendra Dispeçerike të përcaktuara si pjesë të infrastrukturës kritike, në harmoni me 
Ligjin në fuqi. 

Ky projekt përfshinë: 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 KOSTT, 
si dhe të gjitha ato të cilat do të shtohen në të ardhmen, dyert e sigurisë së lartë të cilat kanë të 
inkorporuar detektorin për metal dhe qelq anti-plumb/ Escape-route CE certified door, RC4 
antiburglary and FB3 bulletproof gradës, etj. 
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m. Projekti  ID 037 “ Rregullimi i Dhomës Rezerve së  Serverëve - Qendra Emergjente” 
 

Ky projekt, si pozicion “Rregullimi i dhomes së serverëve” ka qenë në listën e projekteve te 
lejuara nga ZRrE.  

Duke marrë parasysh se kemi paraqitur propozimin në riemërim, në vijim po e paraqesim edhe 
arsyeshmërinë për këtë projekt. 

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 të cilin janë furnizuar.  

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 një lokacion jo shumë të përshtatshme për sisteme të një rëndësie të tillë. 

Përderisa në objektin kryesor veçse është filluar me përgatitjet për integrimin e të gjitha 
pajisjeve dhe sistemeve në një Dhomë të Serverëve, sipas standardeve dhe praktikave më 
bashkëkohore, kjo nuk mund të thuhet edhe për Qendrën Emergjente, e cila është me lokacion 
në Obiliq tek Kosova B. 

Dhoma e Serverëve në Qendrën Emergjente, është një ambient i përshtatur, i cili të vetmin 
kusht që përmbush për momentin është furnizimi me rrymë elektrike dhe as këtë standard nuk 
e përmbush sipas normave dhe praktikave më të mira për të ofruar siguri dhe mbarëvajtje të 
punëve. 

Kjo dhomë që në fillim ka qenë paraparë të jetë e përkohshme, ndërsa ndërkohë në vend se të 
rregullohet, veçse është mbushur edhe me më shumë pajisje të reja.  

Mungesa e një infrastrukture të veçantë sipas standardeve, vështirëson punën e ndërlidhjes me 
sistemin kryesor, mirëmbajtjen e pajisjeve dhe po ashtu rrezikon sigurinë dhe operimin e 
vazhdueshëm të sistemeve emergjente. 

Duke analizuar peshën e sigurisë dhe rëndësisë së këtyre sistemeve për KOSTT,  si dhe duke pas 
parasysh që në kushtet aktuale të funksionimit të këtyre  sistemeve  nuk plotësohen kushtet  
për siguri të informacionit dhe për certifikim me standardin ISO 27001, gjë që KOSTT e ka 
vendosur në Objektivat Strategjike të këtij pesëvjeçari, është më se e nevojshme që të 
ndërtojmë një Qendër Emergjente të  Serverëve, e cila do të akomodonte të gjitha sistemet 
aktuale edhe po ashtu do të ofrojë mundësi për rritje të kapaciteteve. 

Qendra e Emergjente 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. 

Me krijimin e kësaj hapësire të përbashkët, do të krijohen mundësitë që:  
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 të rritet niveli i sigurisë së rrjetave komunikuese,  

 të ngritët niveli i mbrojtjes ndaj qasjeve të paautorizuara 

 të ngritët niveli i mbrojtjes ndaj zjarrit, si dhe masat tjera te sigurisë 

 të ngritët niveli i rrjetave të brendshme 

 të ulen kostot e mirëmbajtjes 

Në bazë të vlerësimeve preliminare kostoja e këtij projekti mund të arrijë deri në 300,000.00 
Euro, ashtu siç tashmë është e aprovuar në planin investiv 2019 – 2020. 

n. Projekti  ID 027 “Pjesëmarrje në RSC (Regional Security Coordination)” 
Gjatë vitit 2019 nuk është aprovuar që KOSTT të veproj si zonë /bllok rregullues prandaj 

edhe mjetet e parapara  nuk janë shpenzuar. Ato  kalojnë  për  vitin 2020 atëherë kur  
supozohet se  do të realizohet që KOSTT të veprojë si zonë/bllok rregullues. 

 
o. Projekti  ID 028 “Përshtatja (adaptimi) e softuerit NEPLAN për CIM format”  (Upgrade 

of NEPLAN software for CIM format) 
Gjatë vitit 2019 nuk është bërë përditësimi i softuerit, kjo pritet të bëhet gjatë vitit 2020. 
Ky projekt është në fazën e tenderimit. 
 

p. Projekti  ID 024 “Kostoja fillestare e themelimit te tregut te perbashket Kosove 
Shqiperi (APEX)” 
Arsyetim: Mos-themelimi i kompanisë APEX (bursa e përbashkët e energjisë Kosovë – 
Shqipëri) gjatë vitit 2019. 
 

q. Projekti  ID 025 “Rifreskimi i sistemit te menaxhimit te energjise (IT e Tregut)” 
Arsyetim: Në shtator 2018 ka përfunduar kontrata për mirëmbajte nga Siemens.  
Duke i pasur parasyshë: 
1. Rrethanat e pritura për KOSTT do të operojë si Zonë dhe Bllok i Pavarur Rregullues 
brenda vitit 2019 në kuadër të Zonës Sinkrone të Europës Kontinentale. 
2. Mënyrën e re të realizimit të procesit të skedulimit të Zonë Sinkrone të Europës 
Kontinentale – implementimi i Platformës për Verifikim për proces të skedulimit dhe 
balancimit ndërkufitar (bazuar në Politikën 2 të Manualit për Operim të Europës 
Kontinentale) si dhe 
3. Faktit që në kuadër të projektit të paraparë për rifreskim të SCADA-së parashihet 
edhe integrimi i procesve të skedulimit dhe accountingut – fakt ky e eliminon 
mundësinë e implementimit si solucion “in house (në kostt)” në afat të shkurtër kohor 
(brenda vitit 2019). 
4. Kërkesat e Grupit PG KOSTT për themelimin e grupit të testimit për KOSTT për të 
testuar tërë procesin e skedulimit dhe akountingut sipas kërkesave të reja të ENTSO-E. 
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Është bërë huazimi i Sistemit për Menaxhim të Energjisë nga Novita (kompani Sllovene) 
për tre vjet me një kosto  trevjeçare prej 208,860 Euro. Në vitin 2019 janë shfrytëzuar 
(realizuar) 15,000 Euro. 
 

r. Projekti  ID 026 “Zhvillimi i platformes per ndrrimin e furnizuesit dhe menaxhimin e 
matjeve” 
Arsyetim: Kushtet e kufizuara si pasojë e vonesave në themelimit të Zonës së Pavarur 
Energjetike të Kosovës. 

 

5.0 PËRMBLEDHJE 

5.1 Komente  

Duke u bazuar se KOSTT edhe këtë vit ka performancë shumë të mirë në realizimin e 

investimeve kapitale, dhe duke marrë parasysh dinamikën e zhvillimeve në sistemin e 

transmisionit sipas kërkesave nga ENTSO-E është me rëndësi vitale përkrahja e 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.  

Nga analiza e prezantuar nga KOSTT, çmimi mesatar i përgjithshëm i blerjes së energjisë në 

vitin tarifor duhet të jetë 49.74 €/MWh, për shkak të zvogëlimit të sasisë që KOSTT do ta 

marrë nga KEK për shkak se njëra njësi gjeneruese nga TC Kosova B do të jetë kryesisht 

jashtë operimit.  

Në përshtatjen e Fondit për BRE duhet të merret parasysh tatim në Fitim sipas normës 

aktuale 10% të cilin KOSTT paguan Administratës Tatimore të Kosovës. 

Gjatë vitit 2020 pritet të implementohet marrëveshja e bllokut KOSTT-OST e nënshkruar me       

datë 26 Nëntor të vitit 2019. Me implementimin e kësaj marrëveshje Operatori i Sistemit do 

të kalojë në një model të ri operimit, ku përfshihen përgjegjësitë e një TSO ndaj ENTSO-E, 

prandaj KOSTT propozon mbulimin e kostove për implementimin e marrëveshjes së bllokut 

KOSTT-OST, në mënyrë që të mundësohet fillimi i operimit si zonë rregulluese. 

Si rezultat i përdorimit të Operimit Optimal të Sistemit dhe Investimeve Humbjet në rrjetin e 

transmisionit janë zvogëluar në raport me vitet e kaluara. Nga të gjitha sa u thanë mund të 

përfundojmë se KOSTT është ndër OST-të më efikase në rajon sa i përket efikasitetit të 

humbjeve në transmetim dhe performancës së operimit. Benefitet e kësaj performance 

reflektohen tek konsumatori. 

Të bashkëngjitur në këtë raport janë:  

 Të dhënat e blerjes së energjisë nga ankandi për periudhën shtator 2017 deri dhjetor 

2019 

 Plani investiv_2018-2022_sipas vitit të komisionimit të freskuar me projektet e fundit 
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 Lista e Projekteve Kapitale me kërkesat e reja sipas formatit të ZRRE-së 

 Lista e Projekteve Kapitale me kërkesat e reja sipas formatit të ZRRE-së (formati i vitit të 

kaluar). 

 
- fundi i dokumentit -  


