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Shkurtesat 
ENTSO-E – (European Network of Transmission System Operators for Electricity) 

KOSTT – Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu sh.a 

KEK – Korporata Energjetike e Kosovës sh.a 

KEDS - Kompania kosovare për distribuim dhe furnizim me energji elektrike 

OSSH- Operatori i Sistemit të Shpërndarjes 

MZHE – Ministria e Zhvillimit Ekonomik 

OPGW –  Lloji i kabllit  Optik (Optical Ground Wire) 

OST – Operatori i Sistemit tё Transmetimit 

PSS/E- Power System Simulator/Engineering 

PZHT – Plani Zhvillimor i Transmetimit  

SEE – Sistemi Elektroenergjetik 

SCADA/EMS – Supervisory Control and Data Acquisition/Energy Managment System 

SECI – South East Cooperative Inititaive (Regional transmission planinng project) 

SMM – Sistemi i Menaxhimit Mjedisor 

ACCC -Përçues alumini, me bërthamë kompozite 

TI – Teknologjia Informative 

ZRrE – Zyra e Rregullatorit për Energji 

KfW- “Kreditanstalt für Wiederaufbau” 

EBRD- “Europian Bank for Riconstruction and Development” 

NPV-“Net Present Value” 
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KBA-“Kost Benerfit Analiza” 

1. HYRJE 

1.1.  Procesi  për përgaditjen  e Planit  Pesëvjeçar  Investues   

 

Mandati dhe roli i KOSTT-it është përcaktuar në Ligjin për Energjinë Elektrike, me legjislacionin 

sekondar dhe Licencat e lëshuara nga Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRrE). KOSTT-i, si operator 

i pavarur i  sistemit të transmetimit dhe Tregut, është përgjegjës për operimin dhe zhvillimin e 

sistemit të transmetimit, duke përfshirë rrjetin e transmetimit dhe operimin e tregut të energjisë 

elektrike.  

Misioni i KOSTT-it është: “Operimi i sigurt dhe i besueshëm i Sistemit të transmetimit, duke 

garantuar sigurinë e furnizimit, si dhe operimin efikas të tregut të energjisë elektrike në bazën e 

transparencës dhe jo diskriminimit, në mbështetje të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të 

Republikës se Kosovës”. 

Vizioni i KOSTT-it është: “Të jetë kompani kredibile, që garanton transmetimin e sigurt dhe të 

besueshëm të energjisë elektrike, e përgjegjshme në kuptimin social dhe mjedisor, e integruar në 

rrjetet dhe institucionet evropiane të transmetimit të energjisë elektrike“.  

 

Duke u ndërlidhur me përgjegjësitë e lartpërmendura mbi zhvillimin e sistemit të transmetimit, 

obligimeve të  licencave, bazuar në Ligjin për Energjinë Elektrike, Planin Zhvillimor dhjetëvjecar të 

Transmetimit 2023-2031  (PZhT) , Rregullën për Vlerësimin e Projekteve Kapitale në Rrjetin e 

Transmetimit dhe të Shpërndarjes në Sektorin e Energjisë Elektrike, KOSTT ka përgaditur Planin 

Pesëvjeçar Investues 2023-2027 (sipas periudhës tarifore) i cili paraqet bazën e planifikimit  të 

investimeve kapitale zhvillimor të KOSTT-it.  

Rëndësia e përpilimit dhe implementimit të këtij dokumenti ndërlidhet me  kërkesat legjislative 

lidhur me përpilimin dhe trajtimin e këtij dokumenti dhe si i tillë i përket nivelit primar dhe 

sekondar të legjislacionit.  

 

Pikat fillestare për përzgjedhjen e projekteve për investimet e reja dhe  revitalizim për periudhën 

2023-2027 janë marrë në bazë të analizave të brendshme, kritereve të zhvillimit, planit të 

revitalizimeve dhe përmirësimit teknologjik të pajisjeve elektrike në rrjetin e transmisionit, 

nevojave të  kompanive gjeneruese , distributive dhe konsumatorëve të energjise  elektrike si  dhe  

kritereve  për funksionimin e besueshëm dhe të sigurt të rrjetit të transmisionit (siguria, 

përshtatshmëria). 

  

 

1.2. Plani Pesëvjeçar Investues  i Rrjetit  të Transmetimit të  Kosovës 
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Objektivi kryesor i Planit Pesëvjeçar Investues 2023-2027 është identifikimi i projekteve (ivestimi 

në linjat ajrore , kabllore , nënstacionet e tensionit të lartë, në ), planifikimi i buxhetit,sigurimi i 

burimeve të financimit,për projektet të cilat do të rrisin kapacitetin, besueshmërinë, krijimin e 

kushteve të sigurta operacionale sipas kriterit N-1, efikasitetin e operimit të rrjetit transmetues, 

me mbështetje të drejtpërdrejt për sigurinë e furnizimit me energji elektrike kualitative të 

konsumatorëve. Planin investues përfshinë periudhën pesë vjeçare dhe ndërlidhet me Shqyrtimin 

e tretë Periodik për Tarifën 5 vjeçare nga ana e ZRrE-së.  

Investimet e listuara janë bazuar në planin paraprak investiv 20218-2022 , janë paraqitur projektet 

të cilat nuk kanë përfunduar në planin e kaluar pesëvjeqar, ato që kanë filluar por nuk kanë 

përfunduar, dhe ato të cilat kanë qënë të planifikuar por për shkaqe të ndryshme  nuk janë 

realizuar në periudhën e kaluar pesë vjeçare. Plani investiv pesëvjeçar përmban edhe projektet e 

reja të infrastrukturës energjetike - rehabilitime , të IT , telekomit , Sistemit të kontrollit dhe janë 

edhe me rëndësi kombëtare , nevoja për integrimin në tregun rajonal që kërkon rritjen-fuqizimin 

e kapaciteteve të interkonekcionit,sigurinë e sistemit që ndikon në procesin e planifikimit në nivel 

kombëtar.  

Industria elektrike e Kosovës dhe zhvillimi i saj orientohet ne bazë të Objektivave te Strategjisë 

Nacionale të Energjisë, si dhe objektivave thelbësore apo strategjike të Bashkësisë Evropiane.Ky 

orientim përcakton kontestin e investimeve kapitale të kryera në sistemin e transmetimit të 

Kosovës. 

Objektivat strategjike të KOSTT janë: 

1. Planifikimi, zhvillimi dhe ndërtimi efektiv i sistemit të transmetimit të energjisë 

2. elektrike; 

3. Mirëmbajtja dhe operimi i sigurtë dhe i besueshëm i sistemit të transmetimit; 

4. Krijimi i kushteve për një treg te liberalizuar dhe të integruar të energjisë 

elektrike; 

5. Imlementimi i tregut të organizuar një ditë para dhe benda ditor; 

6. Implementimi i tregut balancues të energjisë elektrike; 

7. Sigurimi i stabilitetit financiar të kompanisë; 

8. Operimi si zonë e pavarur rregulluese/ në kuadër të bllokut AK në Zonën Sinkrone 

të 

9. Evropës Kontinentale; 

10. Anëtarësimi në ENTSO-E dhe mekanizmat tjerë ndërkombëtarë; 

11. Avancimi i partneritetit me palët e interesit; 

12. Të jetë punëdhënës atraktiv, duke siguruar barazinë gjinore dhe që investon në 

zhvillimin profesional të punonjësve, të talenteve dhe në avancimin e dijes; 
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13. Të jetë kompani e përgjegjshme ndaj komunitetit, në aspektin social dhe 

mjedisor; 

14. Të krijojë një ambient të sigurtë dhe të shëndetshëm pune; 

15. Menaxhimi i cilësisë dhe avancimi i ndërmarrjes sipas standardeve ISO; 

16. Rritja e të hyrave nga shërbimet për shfrytëzim të infrastrukturës së sistemit të 

telekomit dhe nga shërbimet tjera sekondare; 

17. Akomodimi i kyçjeve të reja në rrjetin e transmetimit; 

18. Kontribuoj në mbarëvajtjen e punës për Integrimin e Tregut të Energjisë Elektrike 

(EMI).  

Për të arritur këto objektiva strategjike, është më se e nevojshme vazhdimi i investimeve ne 

zhvillim dhe mirëmbajtje te sistemit transmetues. Faktorët specifik nxitës për investime ne 

infrastrukturën e rrjetit transmetues janë identifikuar dhe mund të përshkruhen si: 

 Sigurimi i furnizimit adekuat nga ana e rrjetit transmetues 

 Promovimi i integrimit të tregut dhe transparencës 

 Promovimi i burimeve te ripërtëritshme Arritja e sigurisë adekuate të furnizimit me 

energji elektrike;  

 Integrimin dhe zhvillimin  e mëtutjeshëm të tregut,  

 Integrimin e kapaciteteve te reja gjeneruese; 

Pasi që kërkesat për energji dhe gjenerim ndryshojnë, ose rrjeti regjional transmetues bëhet edhe 

me shumë i ndërlidhur, ose ngarkesa apo gjenerim i ri kyçen në rrjet, rrjedhat e fuqisë elektrike 

në rrjetin e transmetimit ndryshojnë. Për të akomoduar këto ndryshime të rrjedhave te fuqisë, në 

vazhdimësi është e nevojshme te përforcohet rrjeti i transmetimit, ashtu që të mirëmbahet  niveli 

i sigurisë, performancës  dhe efiçiencës së sistemit transmetues. 

Opsionet e zhvillimit dhe planifikimit investiv të rrjetit janë bazuar edhe në Kodin e Planifikimit 

dhe në rregullat e përgjithshme planifikuese të rekomanduara nga ENTSO-E. Metodologjia 

deterministike (përcaktuese) e cila mbështetet në kriterin e sigurisë N-1, që paraqet 

metodologjinë themelore të zbatuar në këtë plan, me qellim të identifikimit dhe përcaktimit të 

listës së projekteve të nevojshme për zhvillimin e rrjetit të transmetimit. Gjithashtu metodologjia 

probabilistike është shfrytëzuar duke u bazuar në metodologjinë e publikuar nga ENTSO-E ne 

lidhje me përcaktimin e kost/benifitit të projekteve infrastrukturore të transmetimit. Kryesisht kjo 

metodologji është përdor në projektet që ndërlidhën me përforcim të kapaciteteve të rrjetit 

transmetues.  

Plani ivestiv pesëvjeçar përmban listën e projekteve  për zhvillimin dhe përforcimet  që pritet të 

ndodhin në rrjetin e transmetimit të Kosovës për 5 vitet e ardhshme dhe atë në: 

- Ndërtimin e kapaciteteve të reja transformuese dhe transmetuese, 

- Përforcimin e kapaciteteve ekzistuese transformuese dhe transmetuese, 

- Ri-vitalizimi i pajisjeve ekzistuese të tensionit të lartë (linja dhe nënstacione) 
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- Zhvillimi i sistemeve mbështetëse të sistemit të transmetimit 

-  Sistemin e  kontrollit, digjitalizimin e sistemit -,IT, Telekomunikacion ,  

- Projekte tjera   

Shumat e paraqitura në Planit Pesëvjeçar Investues përfshijnë një rang shumë të gjërë nga 

dhjetëra mijëra deri në dhjetëra miliona euro. Vlera totale e planifikuar në Planin  Pesëvjecar 

Investiv  2023-2027 planifikohet të jetë përafërsisht   86mil €. 

Përgjithësisht, vlerësimet financiare të paraqitura janë bazuar nga përvoja ,të marrura nga 

prodhuesit,cmimete e kontratave (të bazuar në ofertat e fundit të pranuara për projektet e 

ngjashme në Kosovë) si dhe nga vlerësimet,studimet dhe raportet e tjera, kryesisht të bazuara në 

çmimet e tregut , gjatë pandemisë si dhe tani gjatë luftave që po zhvillohen në rajon ,  të cilat në 

këto rrethana në botë çmimet e metalit janë të ngritura përafërsisht për 30%-40%  .  

 

 Kostot kanë strukturën e vet si në vijim: 

• Kostot e pritshme për materialet/pajisjet, instalimi, kostot e eksproporimit, 

demontimit, kostot ambientale. 

• Kostot e mirëmbajtjes/kostot variabile 

Burimet e financimit për  Planit Pesëvjeçar Investues 2023 – 2027 kryesisht  planifikohen nga  

buxheti i  KOSTT si dhe përmes kredive të buta nga kfW , të cilat kredi nuk janë realizuar në 

pesëvjeçarin e kaluar .  

 

........................... 
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1.3. Efektet e pritura nga Plani  esëvjeçare Investues 2023-2027   

  

Investimet kapitale të e planifikuara pritet të kenë  efekte shumëvjeqar që përfshijnë ndikimet në 

përforcim të rrjetit të brendshëm të transmetimit ,mirëmbajtjen e rrjetit ekzistues të transmisionit 

në përkrahje e ngarkesës, reduktimi i humbjeve ne rrjetin e shpërndarjes, shpërndarje optimale e 

rrjedhave te fuqisë në linjat 110 kV, si dhe në performancën e  bizneseve . 

Projektet e ndryshme të përfshira në listën e projekteve do të ndihmojnë në realizimin e 

objektivave të KOSTT dhe të kontribuojnë në përforcimine e infrastrukturës energjetike  

 duke lehtësuar më tej zhvillimin e tregut të energjisë dhe mundësimin e krijimit të kushteve të 

kërkuara sipas ENTSO-E . 

Për më tepër, projektet e reja të transmetimit- KOSTT-t  në këtë plan investiv 2023-2027 kanë për 

qëllim gjithashtu të përmirësojnë rrjetin e brendshëm të transmetimit të Kosovës dhe të sigurojë 

shtigjet e duhura të transmetimit për t'iu përgjigjur nevojave të rritjes së e kërkesës dhe gjenerimit 

të energjisë elektrike në të ardhmen dhe për të siguruar një nivel të lartë të sigurisë së operimit 

në shkëmbim të energjise .Infrastruktura e re për energji  (linjat e energjisë, nënstacionet) do të 
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kontribuojnë në një pavarësi dhe besueshmeri më të lartë të energjetike  për furnizim të 

pandërprerë me energji elektrike. 

Efekti i rindërtimeve /revitalizimeve kryesisht kanë të bëjë me përmirësimin e gjendjes së rrjetit 

ekzistues me qëllim të rritjes së sigurisë dhe besueshmërisë së sistemit. Investimet janë  gjithashtu 

të destinuara për funksionimin më të mirë të sistemit në kushtet e tregut të hapur dhe të 

ndryshueshëm të energjisë elektrike.  

Disa investime nga plani i zhvillimit dhe investues  janë të nevojshme për funksionimin optimal të 

kompanisë,i cili është një parakusht për çdo gjë të listuar më sipër.Emërues i përbashkët i të gjitha 

investimeve të përmendura është se ata drejtohen në ekzekutimin e misionit, vizionin dhe vlerat 

e Operatorit të transmetimit  të Kosovës . 

 Efektet e pritëshme  me realizimin e projekteve apo Indikatorët e Benefitit janë shtatë dhe 

definohen si ne vijim: 

 B1.  Përmirësimi i sigurisë se furnizimit (SoS) është aftësia e sistemit elektroenergjetik 

qe te siguroje furnizim te mjaftueshëm dhe te sigurt me energji elektrike nen kushtet 

normale te punës. 

 B2. Mirëqenia socio-ekonomike(SEW) ose integrimi i tregut karakterizohet me aftësinë 

e sistemit elektroenergjetik ne zvogëlimin e ngufatjeve dhe me ketë sigurohet 

Kapaciteti i Transferit te Rrjetit (GTC= “Grid Transfer Capacity’)  adekuat, ashtu qe 

energjia elektrike mund te tregtohet (behet) ne mënyrë me ekonomike. 

 B3. Integrimi i BRE-ve, respektivisht  përkrahja e integrimit te BRE-ve  definohet si aftësi 

e sistemit elektroenergjetik te mundësojë kyçjen e centraleve(impianteve)  te reja  te 

energjisë se ripërtëritshme dhe zhbllokimi i gjenerimit  “te gjelbër ” ekzistues dhe te 

ardhshëm, duke zvogëluar ne minimum  ndërprerjet (reduktimet).   

 B4. Ndryshimi i humbjeve ne rrjetin e transmetimit karakterizohet me rritjen e 

humbjeve teknike. Ky paraqet një indikator te energjisë efecientë dhe është i 

ndërlidhur me indikatorin : Mirëqenia socio-ekonomike. 

 B5. Ndryshimi ne emetimin e CO2 karakterizohet me rritjen e emetimit te CO2. Kjo 

është si rrjedhim I B3 (dhënie mundësi për prodhim   gjenerimit me emetim te ulet te 

CO2). Gjithashtu ky indikator ndërlidhet me B4, ku reduktimi i CO2 bëhet në funksion të 

reduktimit të humbjeve nëse ajo energji prodhohet nga termogjeneratorët me lëndë 

djegëse fosile. 

 B6. Elasticiteti teknik/siguria e sistemit është aftësia e sistemit elektroenergjetik për te  

përballuar gjithnjë e me shume  kushtet ekstreme te sistemit (  siç mund te jene 

ndodhitë e jashtëzakonshme-apo kontigjencat ekstreme me probabilitet te ulët). 

 B7. Fleksibiliteti është aftësia e përforcimit (investimit, projektit) te propozuar për te 

qenë adekuat për skenarët e  ndryshëm të zhvillimit te parashikuar, duke përfshirë 

tregtinë e shërbimeve te balancimit. 
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1.4.  Lista e Projekteve të mëdha në kuadër të Planit Pesëvjeçar Investues dhe përshkrimi i 

projekteve   

 

Në tabelën mëposhtëme janë paraqitur  projektet të cilat janë duke u realizuar , të filluara  gjatë 

vitit 2021 dhe pritet përfundimi gjatë vitit aktual 2023.  

Projektet e KFW “Përmirësimi  i Rrjetit të transmisionit “VII kanë qenë të propozuar edhe në planin 

e kaluar pesë vjeçar ( 2018-2022) por për shkak të problemeve evidente si pasojë e mungesës së 

Bordit të Drejtorëve të KOSTT-it për dy vite, vonesat e nënshkrimit të marrëveshjeve të financimit 

nga KfW, pandemia dhe faktorë tjerë këto projekte nuk kanë fillua me implementim dhe janë 

prolonguar  në  planin investiv 2023-2027 . KOSTT ,duke e pas parasyshë zhvillimin e hovshëm të 

disa komunave dhe duke u bazuar në kërkesatemergjente për përforcim të rrjetit dhe zhvillimit të 

projekteve në disa rajone, si Ferizaj ,Malisheva e Fushë Kosova  KOSTT ka vendosu që\projektet e 

parapara\për financim të nënstacioneve\nga buxheti i kFW ti kaloj në financim vetanak Në vitin 

2020 ka zhvilluar të gjitha procedurat e nevojsheme sips rregullave dhe projektet janë tenderuar 

. Fatëkeqësisht për disa prej tyre nuk janë shpallur fituesit dhe disa nga projektet janë në OSHP 

nga viti 2020.  

 

Në vijim në formë tabelare janë paraqitur të grupuara sipas kategorisë projektet të cilat janë në 

proces të tenderimit , janë përgaditur specifikimet teknik dhe disa prej tyre janë në proces të 

realizimit dhe janë të financuara nga KOSTT. 

 

 

 

Grupi i Dytë i projekteve të mëdha, tabela 2 ,janë projektet për “Përmirësimin e Rrjetit të 

Transmisionit “faza e VII ,të cilat përkrahin ngarkesën ,rrisin kapacitetin transformues dhe  rrisin 

besushmërin dhe sigurinë e sistemit , për të cilat burim i financimit është Banka  Gjermane për 

Zhvillim KfW/ Kredi dhe është në fazën e negocimit dhe arritjes së Marrëveshtjes për nënshkrim 

të kredisë . Ky grup i financimit ka qenë i paraparë edhe në pesëvjeçarin e kaluar ,por fatëkeqësisht 

nuk është arrit marrëveshtja me KfW .Projekti planifikohet të filloj me fazat e para të përgaditjes 

së tender dosjes në Q1 2022 dhe me implementimin e projektit në Q2 2023 dhe të përfundoj në 

Q4 2027 si projekte me  prioritet 1. 

 

Tabela 2 .  Grupi i projekteve mëdha , që janë në realizim e (kategoria: Përkrahje e ngarkesës dhe 

revitalizim ) – EBRD  , me prioritet 1  
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Ne vijim në tabelën 3  janë paraqitur projektet e kategorisë mbështetëse të operimit të sistemit 
duke e i përfshirë edhe projektet e rrjetit telekomunikues të cilat janë të ndërlidhura njëra me 
tjetrën të cilat në periudhën e kaluar investuese ( 2018-2022)  nuk janë realizuar por  pritet tá 
realizohen në periudhën e ardhëshme 2023-2027 si projekte me urgjencë . 
Përmes këtyre projekteve realizohet furnizimi me sistemin e ri operativ në të gjithë serverat e 

SCADA/EMS, të zëvendësohen serverat me haduer të ri si dhe infrastruktura përcjëllse e serverave 

(LAN Switcha,Rutera etj.)Aplikacioni i fundit i verifikuar i SCADA/EMS i cili i mbulon standardet 

IEC61970, IEC61850, të tanishmet Operative të gjeneratës së fundit, kërkesat e operimit në 

përputhje me kërkesat për realizim të tregut të liberalizuar të energjisë elektrike, kodeve dhe 

politikave të ENTSO-E, rishënimit të aseteve të KOSTT-it për sigurinë e operimit (ndërrimi i 

shënimeve të elementeve të transmetimit-linjave dhe fushave nëpër nënstacionë), kodeve në 

fuqi, implikimi i masave të sigurisë së gjeneratës së fundit për parandalim të ndërhyrjeve të pa 

autorizuara. Të gjitha këto do të ndërmirren për të ofruar operim të sigurt dhe të besueshëm të 

sistemit të transmisionit të KOSTT-it në të gjitha fazat e planifikimit dhe në kohë reale si dhe të 

plotësimit të normave dhe standardeve të vendosura në procedurat punuese në fuqi, në 

përputhje me Doracakun e Operimit të ENTSO-E, si dhe të përmbushjes së obligimeve që dalin 

nga liqenca për operim të sistemit transmisionit. 

 

 

 

                                                        Tabela 3 . Grupi i projekteve të mëdha   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupi  4 dhe i me rëndësi të posaqme janë  projektet e Sistemit të Operimit dhe të Transmisionit    

dhe  projektet  për zhvillimin e  moduleve të marketit    
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 Grup i 5. projekteve të cilat planifikohen të fillojnë gjatë kësaj periudhe tarifore  por  përfundojn 

në  vitin 2027  dhe kanë të bëjnë me revitalizim të objekteve  . Projektet  0010 dhe  0011 janë më 

rrezikshmëri  për realizim , për shkake të situatës politike.   

 

 

 

 Përshkrimi teknik i projekteve të mëdha të planifikuara 2023-2027 në transmision 
 
Si më poshtë  është paraqitur përshkrimi i projekteve zhvillimore nga lista e projekteve të 
planifikuara për periudhën kohore 2023-2027. Ky projeksion i zhvillimit të rrjetit transmetues 
krijon kushte për zhvillimin e kapaciteteve të reja gjeneruese konvencionale dhe atyre te 
ripërtëritshme në periudhën e ardhshme 5 vjeçare. Kjo periudhë kohore përfshinë projekte të 
cilat ndikojnë drejtpërsëdrejti në përforcimin e rrjetit transmetues, projekte të ri-vitalizimit të 
nënstacioneve, projektet e përkrahjes së ngarkesës dhe projektet mbështetëse të Sistemit 
transmetues. 
 

 Projektet e përkrahjes së ngarkesës 
 

o Në vazhdim janë dhënë përshkrimet teknike te projekteve te kategorisë së përkrahjes së 

ngarkesës si dhe përfitimet e pritshme nga ato  , projektet  këto të financuara nga KOSTT  

dhe planifikohen nga  kredia e KfW  . Planifikohen të përfundojn gjatë periudhës tarifore  

2023- 2027 . Projekti (001/1/2/3/4): NS 110/35/10(20) kV Ferizaji2 ( Kastrioti)  me një 

TR 40MVA  linjat / kabllot transmetuese 110kV 

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 



 

PLANI PESЁVJEÇAR  INVESTUES  

I TRANSMETIMIT  

           2023-2027 

DT-MP-002 

ver. 1.0 faqe 13 nga 52 

Departamenti: MENAXHIMI I PROJEKTEVE DHE 
INXHINJERINGUT 

 

 
mëdha të energjisë së padërguar tek konsumatorët, me efekt negativ për bizneset, industrinë dhe 
qytetarët.  

Në bazë të kërkesës së KEDS, lokacioni i propozuar është  në dalje te qytetit në pjesën Veri-
Perëndimore pranë 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.  

Linja  furnizuese e NS  Ferizaji2-(Kastrioti) do të jetë linjë dyfishe me seksion standard 240 mm2, 
AlÇe në gjatësi 3.1 km deri në afërsi të nënstacionit ku do të bëhet kalimi në një linjë kabllore 1000 
mm2 me gjatësi 0.3km deri të portalet e nënstacionit. Daljet 35 kV dhe 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 transformatorë 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, 
trepshtjellor 110/35/10(20) kV. 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. Pështjella 35 kV do të mundësojë krijimin e rezervave unazore 35 kV duke 
shfrytëzuar infrastrukturën aktuale tanimë të përforcuar 35 kV duke mundësuar ndërlidhjen e NS 
Kastrioti me NS Bibaj (Ferizaj 1) dhe transferin e 25 MW nga njëri nënstacion në tjetrit nëse 
shfaqet nevoja për çfarëdo arsye gjatë operimit të rrjetit.  

Transformatori i dytë do të jetë 40MVA dy-pshtjellor 110/10(20) kV dhe pritet të instalohet ne 
2025Për shkak të furnizimit me linjë dyfishe, kriteri N-1 garantohet për konsumin deri në 80 MW 
të nënstacionit të ri. 

Përfitimet e pritshme nga projekti janë: 
- Furnizimi i besueshëm dhe kualitativ i konsumit të Ferizajit 
- Shkarkimi i transformatorëve ne NS Bibaj  
- Reduktimi i humbjeve teknike ne rrjetin e shpërndarjes 
- Reduktimi i sasive te mëdha të energjisë së padërguar te konsumatori si rrjedhojë e eliminimit 

te fyteve te ngushta ne rrjetin e shpërndarjes 

Projekti i nënstacionit me një transformator është në fazën fillestare të implementimit (Tetor 
2021) dhe energjizimin i tij planifikohet te përfundoj në çerekun e katërt të vitit 2023. 
 

o Projekti (002): NS 110/35/10(20) kV -Fushë Kosova me  linjat / kabllot transmetuese 
110kV  

 
Në listën e projekteve me prioritet nga master Plani i KEDS-it është ndërtimi i nënstacionit 

Fushë Kosova 110/10(20) kV në afërsi të nënstacionit ekzistues 35/10 kV. Zhvillimi i hovshëm ne 

komunën e Fushë Kosovës i ndërtimeve të larta menjëherë pas luftës  dhe që vazhdon edhe tani  

me trend të njëjtë, ka rezultuar me ngritje te vazhdueshme te konsumit të energjisë elektrike.  Ky 

nënstacion aktualisht furnizohet përmes dy linjave 35 kV, 95 mm2 nga NS Kosova A dhe NS 
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Prishtina1. Në bazë të informacioneve nga KEDS kapacitetet transformuese 35/10 kV janë afër 

kufirit kritik, ndërsa në anën tjetër ngarkesa në rajonin e Fushë Kosovës ka tendencë të rritjes së 

vazhdueshme. Për këtë arsye është parë e nevojshme krijimi i nyjës së re 110/10(20) kV në Fushë 

Kosovë e cila do të përmban kapacitete te mjaftueshme transformuese (2x40 MVA) ne terma 

afatgjatë kohor e cila do te mund të përcjell ngritjen e vazhdueshme të ngarkesës dhe atë sipas 

kritereve teknike të rezervës transformuese. Ndërtimi i nënstacionit do të ndikoj në shkarkimin e 

transformatorëve ne NS Prishtina 1 dhe NS Kosova A dhe reduktimin e rrjedhave të fuqisë në linjat 

furnizuese te NS Prishtina 1. Në aspektin teknik të kyçjës bazuar në pozicionin gjeografik të 

nënstacionit, pozita optimale e kyçjës në rrjetin e transmetimit është linja 110 kV , NS Kosova A- 

NS Lipjan e cila kalon afër lokacionit të propozuar.  

Rrjeti i kyçjës së nënstacionit  të ri 110 kV ne Fushë Kosovë do të është i kombinuar, linjë 

ajrore/kabllo nëntokësore ( e realizuar  më herët) .Për shkak te hapësirës së limituar teknologjia 

GIS do të implementohet ne ndërtimin e nënstacionit.  

 Transformatori i pare TR1 do të jetë  40MVA   pë 110/35/10 ( 20) Ana sekondare e ey 

transformatorëve do të lidhet ne pajisjet ekzistuese te NS Fushë Kosova.Pajisjet ekzistuese te TM 

të KEDS-it duhet te plotësojnë kriteret teknike të sigurisë të cilat do t’i përshtaten parametrave 

nominal dhe rrymave te prishjes të ngritura si rrjedhojë e instalimit te dy transformatorëve 40 

MVA, 110/35/10(20) kV ne nënstacionin e ri. 

Lidhja   dyanshme e nënstacionit mundëson plotësim të kriterit të sigurisë N-1, duke bërë 
mjaftueshëm të sigurt furnizimin e konsumit te Fushë Kosovës.  Kontrata e Projektit është 
nënshkruar  me  14.12.2021 dhe pritet të përfundoj Gjatë vitit 2024. 
 

o Projekti (005): NS 110/10(20) kV-Dragashi me linjat transmetuese  110kV 
Konsumi i Energjisë elektrike ne rajonet Dragash the  Zhur realizohet përmes rrjetit te 

shpërndarjes 35 kV dhe 10 kV i shtrirë  ne pjesën jugore te territorit të Kosovës. Linja kryesore e 

furnizimit është linja 35 kV e kyçur ne NS Prizreni 1, 110/35/10 kV e cila furnizon ne lidhje serike 

konsumin e Zhurit dhe Dragashit. Në Dragash është në operim nënstacioni 35/10 kV i cili ka dy 

transformator me kapacitet total 8+4=12 MVA. Siguria e furnizimit te kërkesës për energji 

elektrike për zonat në fjalë nuk është e kënaqshme. Arsyet kryesore janë listuar si më poshtë: 

a) Konsumi i Dragashit dhe Zhurit furnizohet përmes linjës së vetme 35 kV, e seksionit 

tërthorte  AlÇe 95mm2 me gjatësi 11km deri ne Zhur dhe 11 km tjera me përçues Cu 

35mm2 deri ne Dragash, e paraqitur në figurën 3-9. Seksioni i hollë dhe gjatësia e madhe 

e linjës shkaktojnë humbje të mëdha të fuqisë aktive/reaktive, me reflektim negativ në 

kualitetin e furnizimit me energji elektrike.  

b) Niveli i tensionit 35 kV, 10 kV dhe 0.4 kV ne rrjetin e shpërndarjes ne rajonin e Dragashit 

gjatë sezonës së ngarkesave te larta është nën nivelin e lejuar nga Kodi i Shpërndarjes.  
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c) Transformatorët në nënstacionin ekzistues 35/10 kV gjatë konsumit dimërorë tej-

ngarkohen në vlera të cilat detyrimisht kërkojnë reduktim të ngarkesës për të evituar 

rënien totale te transformatorëve. I njëjti problem shfaqet edhe në linjën furnizuese 35 

kV me paraqitje te shpeshta të tej-ngarkesës që shumë herë rezultojnë me veprim të 

mbrojtjes nga mbingarkesa (shkyçje te linjës) dhe ndërprerje totale e  furnizimit. 

d)  Shkyçja e linjës së vetme 35 kV dhe reduktimet e  planifikuara të ngarkesës për te evituar 

mos-furnizimin e plotë, shkakton sasi të mëdha te energjisë elektrike te pa-dërguar te 

konsumatori. Mos liferomi i energjisë elektrike dëmton zhvillimin e gjithmbarshëm te 

aktiviteteve ekonomike dhe jetësore te popullatës që gravitojnë në komunën e Dragashit.  

e) Në NS Dragashi 35/10 kV përmes linjës 35 kV, Cu 35mm2 me gjatësi 5 km është i kyçur 

hidrocentrali i vogël Dikance. Çdo problem në rrjet ne nënstacion ndikon negativisht ne 

sigurinë dhe besueshmërinë e operimit te këtij hidrocentrali. Diferenca e lartë e 

tensioneve krijon probleme në sinkronizim te HC Dikance me rrjetin 35 kV. 

f) Potencialet e mëdha turistike si dhe mundësit e zhvillimit te industrisë së lehtë ne rajonin 

e Dragashit influencohen negativisht për shkak të mos sigurisë për furnizim të 

qëndrueshëm dhe kualitativ me energji elektrike. 

Eliminimi i problemeve te lartpërmendura ne domen afatgjatë kohorë realizohet pas 

ndërtimit të nënstacionit të ri 110/35/10(20) kV, me kapacitet 2x40 MVA  ne Dragash  dhe linjave 

110 kV . Projekti pritet të financohet  nga  faza e VII  KfW  / Kredi   dhe planifikohet të përfundoj 

gjatë vitit 2026. 

 
o Projekti: (004) :Projekti Malisheva 110/35/10(20) kV financim nga KOSTT   

Projekti Malisheva, është futur në listën e projekteve kapitale të cilat përkrahin ngarkesën dhe 

përforcojnë kapacitetet transmetuese te rrjetit për arsyet në vijim: 

a) Situata e furnizimit te rajonit të Malishevës është jo e kënaqshme, pasi që ky rajon aktualisht 

furnizohet përmes linjës 35 kV nga NS Rahoveci. Distanca e madhe e kësaj linje krijon humbje 

te mëdha të fuqisë aktive dhe reaktive duke ndikuar negativisht në kualitetin e fuqisë 

elektrike te liferuar deri te konsumatori. Niveli i tensionit 35 kV dhe niveleve tjera 

shpërndarëse gjatë ngarkesës dimërore është nën vlerat minimale te lejuara sipas kodit të 

shpërndarjes. Për të arritur një furnizim të qëndrueshëm dhe afatgjatë me energji elektrike 

për rajonin e Malishevës, është e nevojshme ndërtimi i një nënstacioni 220/10(20) kV me 

kapacitet transformues 2x40 MVA. 

b) NS Malisheva do të kyçet në linjën 220 kV NS Drenasi 2-NS Prizren 2, përmes linjës dyfishe 

AlÇe 490 mm2 .  

c)  Projekte  financohet  nga  KOSTT  dhe tenderi është shpallur  në vitin 2020 por  për shkake 

të procedurave është në OSHP . Sipas planifikimit pritet  të përfundoj në fillim të vitit 2025 

në vitin   
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 Projektet e kategorisë: Përforcim i rrjetit  transmetues 
 
Në vijim janë dhënë përshkrimet e detajuara,  për projektet e planifikuara që i takojnë 
kategorisë së përforcimit apo rritjes së kapaciteteve të rrjetit transmetues për periudhën  
planifikuese 2022-2031.  
 

o Projektet (ID004):  Reaktori shant-variabil 100MVAr, 400 kV ne NS Ferizaj 2 ( financimi 
nga  KOSTT )  

 
Në tri vitet e fundit vërehet rritja e nivelit të tensionit në rrjetin horizontal, kryesisht kjo ngritje 
vërehet në nivelin 400 kV dhe 220 kV. Në disa periudha kohore, sidomos gjatë regjimit veror të 
operimit të sistemit, niveli i tensioneve tejkalon vlerat nominale maksimale  të përcaktuara nga 
Kodi i Rrjetit. Ky nivel i lartë i tensioneve krijon sforcim të madh në izolimin e pajisjeve të 
tensionit 400 kV duke rrezikuar rënie të rrezikshme të sistemit të zbarrave dhe në anën tjetër 
ndikon në reduktimin e jetës së pajisjeve dhe ngritjen e humbjeve në bërthamat e 
transformatorëve (humbjet ne hekur). Në figurën 5-3 mund të shihet frekuenca e paraqitjes së 
mbitensioneve (>Umax=420kV) të matura në NS Peja 3. Vit pas viti vërehet që orët e operimit te 
rrjetit në kondita mbi-tensioni janë duke u rritur dhe janë mjaftë shqetësuese. Disa rënie të 
linjave dhe zbarrave janë regjistruar gjatë dy viteve të fundit si pasojë e mbitensioneve dhe 
kryesisht shfaqen në zonat e ndotura dhe me lagështi të lartë. Zona rreth Termocentraleve 
karakterizohet me konditat e lartpërmendura.   
 
Ky problem i shfaqur nuk  mund të zgjidhet në mënyrë të izoluar vetëm nga KOSTT, pasi që është 
problem rajonal i shfaqur si rezultat i ndërtimit të shumë linjave 400 kV në rajon dhe atë pa 
kompensim të fuqisë reaktive. Në anën tjetër niveli i ngarkimit të rrjetit horizontal në rrjetin e 
Evropës Juglindore ka pësuar ulje si rezultat i recesionit ekonomik në rajon. Ky problem disa vite 
më herët është shfaqur në rrjetin horizontal të Kroacisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, ndërsa 
gradualisht është zgjeruar edhe në pjesën e afërt me rrjetin tonë transmetues. Futja në operim e 
linjave të reja 400 kV ne regjion pa kompensim adekuat, me nivel të ulët të ngarkimit ka ndikuar 
që të shfaqet tepricë e fuqisë reaktive kapacitative e cila ngriti ndjeshëm nivelin e tensioneve. 
Në bazë të studimit regjional me titull “Regional Feasibility Study for voltage profiles 
improvement in the Western Balkans” është identifikuar që rrjeti regjional nga gjashtë shtetet e 
Ballkanit Perëndimorë (WB6)  ka tepricë të fuqisë reaktive rreth 800 MVAr.  
Studimi rekomandon instalimin e reaktorëve shant-variabil (VSR) pasi që kanë avantazhe 
kundrejt shant-reaktorëve me fuqi fikse. 
 Reaktorët shant-variabil (VSR)  lejojnë një kompensim të vazhdueshëm të fuqisë reaktive në 
brezin nga nga 20-100% të kapacitetit nominal, me aplikimin e rregullatorit të tensionit, të 
ngjajshëm si tek transformatorët e fuqisë. Shpejtësia e rregullimit përcaktohet nga rregullatori i 
tensionit dhe mund të plotësojë variacione relativisht të ngadalta të ngarkesës (sezonale, ditore 
ose në orë). Kontrolli i reaktorëve variabil zakonisht kryhet nga operatorët, përmes sistemit 
SCADA. 
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Instalimin e Shant-Reaktorit variabil, 400 kV me fuqi 100 MVAr ne fushën e lirë C03 ne NS Ferizaj 
2 •   
 
Përfitimet e pritshme nga projekti: 

- Evitimi i mbitensioneve në rrjetin  transmetues 
- Përmes reduktimit te mbi-tensioneve reduktohet vjetërsimi i përshpejtuar i pajisjeve te 

tensionit të lartë si rrjedhojë e degradimit te izolimit në pajisje 
- Evitohen lidhjet e shkurta në zbarrat e nënstacioneve kryesore në KOSTT ku efektohen 

edhe gjeneratorët TC Kosova B dhe TC Kosova A 
- Reduktohen numri i lidhjeve te shkurta në rrjetin transmetues si rrjedhojë e shpërthimit 

të izolimit nga mbitensionet, e më këtë edhe energjia e padërguar tek konsumatori 
- Evitohen operimet e TC Kosova B dhe TC Kosova A në regjimin e nën-ekscitimit (absorbim 

i fuqisë reaktive) dhe ruhet stabiliteti i tyre. 
- Reduktimi i efektit të Koronës dhe humbjeve të shkaktuara nga ky efekt 
- Reduktim i rrjedhave te fuqisë reaktive në linja dhe ngritja e kapacitetit bartës të linjave 

për fuqi aktive. 
- Për shkak të rëndësisë së lartë projekti është konsideruar me prioritet të lartë. Projekti 

planifikohet të energjizohet në 2024. 
 
 

 Grupi i projekteve që pritet të financohet  nga  kFW – faza e shtatë  dhe  buxheti i  
KOSTT   për revitalizim të nënstacioneve  : 

 
o Projekti (ID 006/1 dhe 006/2): Ri-vitalizimi i fushave te linjave dhe transformatorëve 

110 kV ne: NS Klina,   NS Burimi 
Projekti i ri-vitalizmit te pajisjeve 110 kV ne  nënstacionet e lartpërmendura pritet të realizohet 
në vitin  2025.  
Ndërrimi i tyre me pajisje moderne është i rëndësishëm për operim të sigurt të sistemit të 
transmetimit. Investimi ulë kostot e mirëmbajtjes, dhe ngritë sigurinë dhe besueshmërinë 
operuese të nënstacioneve përkatëse. Në NS Klina paraprakisht duhet të instalohet 
transformatori i dytë, ashtu që të bëhet e mundur instalimi i fushës transformatorike, pa 
ndërprerje të furnizimit të konsumit të Klinës. 
Projekti përfshinë: 
Ndërrimi i 3  fushave të linjave  110 kV, dy në Burim dhe një në Klinë 
Ndërrimi i 2 fushave transformatorike 110 kV, një në Burim dhe një në Klinë 
Përfitimet e pritshme të përmbledhura  janë si në vijim: 

- Ngritja e sigurisë dhe besueshmërisë së operimit të nënstacioneve përkatëse 
- Reduktimi i energjisë së padërguar te konsumatori  
- Ngritja e sigurisë së personelit qe punon në nënstacion si dhe personelit të mirëmbajtjes 

Reduktimi i kostove të mirëmbajtjes. 
 

o Projekti (ID/010): Ri-vitalizimi i Nënstacionit  NS Vallaqi: 
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NS Vallaqi është një ndër nënstacionet e para të ndërtuara në Kosovë. Ri-vitalizimi i këtij 
nënstacioni është i domosdoshëm nga fakti që në zbarrat e tij 110 kV janë të lidhura 5 linja 110 
kV, njëra prej të cilave bartë fuqinë e gjeneruar nga HC Ujmani. Gjendja teknike e nënstacionit 
nuk është e kënaqshme dhe si e tillë rrezikon sigurinë dhe besueshmërinë e furnizimit të 
konsumatorëve. Ri-vitalizimi i nënstacionit parasheh ndërrimin e pajisjeve të tensionit të lartë 
110 kV, ndërrimin e sistemit të zbarrave dhe portaleve duke ndërtuar sistemin  me zbarra të 
dyfishta dhe  me fushë lidhëse. Projekti është planifikuar të përfundoj në vitin 2027. 
Përfitimet e pritshme nga projekti janë: 

- Ngritja e sigurisë dhe besueshmërisë së operimit të nënstacionit 
- Optimizimi i operimit të nënstacionit pas kalimit ne sistem të zbarrave te dyfishta 
- Reduktimi i energjisë së padërguar te konsumatori  
- Ngritja e sigurisë së personelit qe punon në nënstacion si dhe personelit të mirëmbajtjes. 

 
o Projekti (ID/009): Ri-vitalizimi i fushave te linjave dhe transformatorëve 110 kV ne: NS 

Deçani dhe NS Prishtina 2 
Projekti i ri-vitalizmit te pajisjeve 110 kV ne  nënstacionet e lartpërmendura pritet të realizohet 
në vitin  2023.  
Ndërrimi i tyre me pajisje moderne është i rëndësishëm për operim të sigurt të sistemit të 
transmetimit. Investimi ulë kostot e mirëmbajtjes, dhe ngritë sigurinë dhe besueshmërinë 
operuese të nënstacioneve përkatëse. 
Në NS Deçani duhet të bëhet rivitalizimi i 5 fushave 110 kV, e cila përfshinë ndërrimin e të gjitha 
pajisjeve përveç të ndërprerësve të cilët janë ri-vitalizuar më herët. 
Në këtë nënstacion duhet të modernizohen edhe sistemi i furnizimit AC/DC i nevojshëm për 
ngritjen e sigurisë së furnizimit të pajisjeve mbrojtëse, monitoruese, telekomunikuese  dhe 
pajisjeve tjera në kuadër të shpenzimeve vetanake të nënstacionit. 
Gjithashtu edhe në NS Prishtina 2 duhet të bëhet rivitalizimi i 5 fushave 110 kV, përveç 
ndërpresave të cilët janë ndërruar më herët. Në këtë nënstacion duhet të modernizohen edhe 
sistemi i furnizimit AC/DC. 
Përfitimet e pritshme të përmbledhura  janë si në vijim: 
- Ngritja e sigurisë dhe besueshmërisë së operimit të nënstacioneve përkatëse 
- Reduktimi i energjisë së padërguar te konsumatori  
- Ngritja e sigurisë së personelit qe punon në nënstacion si dhe personelit të mirëmbajtjes 
- Reduktimi i kostove të mirëmbajtjes 
 

o Projekti (ID/015): Përkrahja në konvertimin e rrjetit 10 kV në 20 kV të OSSH-s 

Në kuadër të procesit të konvertimit të rrjetit 10 kV në 20 kV të planifikuar nga OSSH-ja për 
periudhën e ardhshme 10 vjeçare KOSTT dhe KEDS janë duke harmonizuar sinkronizimin e dy 
planeve zhvillimore të dy kompanive ashtu që kostoja e implementimit dhe efektet teknike të jenë 
sa më optimale. Konvertimi i rrjetit të shpërndarjes nga 10 kV në 20 kV varet nga disa faktorë të 
cilat implikojnë KOSTT-in  si në vijim: 
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- Gatishmëria e transformatorëve në kufirin teknik KOSTT-KEDS për operim me tension 20 

kV 
- Gatishmëria e fushave transformatorike  dhe kabllove ndërlidhëse për operim me tension 

20 kV   
Procesi tanimë ka filluar dhe është duke u zbatuar në rrjetin e kryeqytetit, duke implikuar të gjitha 
nënstacionet: Prishtina 1, 2, 3, 5,7 dhe Dardania (6). 
Disa nga nënstacionet e reja janë të gatshme për operim në 20 kV, ndërsa nënstacionet Prishtina 
2 dhe 3 është shprehur nevoja për ri-alokimin e transformatorëve me mundësi operimi në 20 kV  
nga NS Burimi dhe NS Peja 2 në NS Prishtina 2 dhe Prishtina 3. Më këtë rast janë bërë instalime 
edhe të elementeve të fushave transformatorike të cilat nuk mund të operonin në nivelin 20 kV 
siç janë ndërprerësat, shkarkues të mbitensionit, transformator rrymor dhe të tensionit, kabllo 
etj. 
Projekti i konvertimit është projekt afatgjatë dhe si i tillë do të harmonizohet me KEDS ashtu që 
implementimi të vazhdoj në zonat ku tanimë nënstacionet kanë të gjithë transformatorët me 
mundësi operimi në 20 kV, siç janë: NS Podujeva, NS Vushtrri 2, NS Gjilani 5, NS Ilirida, NS Drenasi, 
NS Rahoveci, dhe projektet ne implementim apo planifikim  NS Kastrioti, NS Fushë Kosova, NS 
Malisheva, NS Dragashi. Në këto nënstacione investimet nga ana e KOSTT do të jenë shumë të 
ulëta, kryesisht duhet të zëvendësohen shkarkuesit e mbitensionit të cilët nuk kanë mundësi 
operimi me dy nivele të ndryshme të tensioneve. Në zonat tjera sekuenca e konvertimit nga ana 
e KEDS duhet të harmonizohet me Planet e KOSTT ne ndërrimin e transformatorëve të cilët për 
shkak të vjetërsisë do të ndërrohen në 10 vitet e ardhshme. 

Përfitimet e pritshme të përmbledhura  janë si në vijim: 
- Reduktimi i humbjeve në transformator si rrjedhojë e reduktimit te  rrymave në pshtjellën e 

tensionit të mesëm 
- Reduktimi i rrymave të prishjes në zbarrat e tensionit të mesëm 
- Reduktimi i humbjeve në rrjetin e shpërndarjes 
- Ngritja e kapacitetit të shpërndarjes 
- Ngritja e sigurisë së furnizimit të konsumit 
 

 Ngritja e kapaciteteve  transformues  
 

o  Projekti (ID-006/1 dhe 006/4)Transformatorët shtesë ne NS Klina dhe NS Gjilani 5 
Nënstacionet NS Klina dhe NS Gjilani 5 aktualisht operojnë me vetëm një transformator. Operimi 
me vetëm një transformator paraqet problem të madh për sigurinë e furnizimit në rast të rënies 
se paplanifikuar të tij. Në  zonat ku janë lokalizuar nënstacionet e lartpërmendura nuk ekziston 
furnizim rezervë (rrjet unazor ne tension te mesëm) i cili për raste te tilla për një kohë të shkurtë 
do të transferonte furnizimin nga rrjeti ne prishje ne rrjetin e tensionit te mesëm. Nënstacionet 
qe operojnë me vetëm një transformator, vështirësojnë procesin e  mirëmbajtës periodike te 
transformatorit dhe fushave te tij (110 kV, 35 kV ose 10 kV). Probabiliteti i prishjeve ne 
transformator dhe ne fushat e tij ndikohet nga vjetërsia, rrjedhat e fuqisë, lidhjet e shkurta ne 
sistem si dhe nga niveli paraprak i mirëmbajtjes. Shumë pajisje apo elemente te sistemit duke 
përfshirë transformatorët dhe ndërprerësit ne nënstacionet  110/35 kV dhe 110/10 kV janë 
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ballafaquar me sforcime te theksuara te shkaktuara nga prishjet/lidhjet e shkurta, ne rrjetin 110 
kV, te shpeshta ne periudhën kohore 1990-2006 kur rrjeti nuk kishte kapacitetet e mjaftueshme 
te transmetimit dhe transformimit.  
Për të evituar riskun e mos furnizimit të konsumit si rrjedhojë e humbjes/shkyçjes  së 
transformatorit të vetëm është më se e nevojshme instalimi i transformatorit të dytë në 
nënstacionet e lartpërmendura.  
- Në NS Klina ne vitin 2025 -2026 planifikohet të instalohet transformatori i dytë 40 MVA, 
110/10(20) kV, krahas transformatorit ekzistues 31.5 MVA,110/10 kV. Gjithashtu do të 
instalohen edhe fushat përkatëse transformatorike 110 kV dhe 10(20) kV. Ky projekt do të krijoj 
kushte për plotësimin e kriterit N-1 në transformim. Ky projekt duhet të sinkronizohet me 
projektin e rivitalizimit të dy fushave ekzistuese 110 kV, ashtu që të minimizohet energjia e 
padërguar te konsumatorët gjatë procesit të implementimit të projektit. 
 
- Në NS Gjilani 5 ne vitin 2025-2026  është planifikuar të instalohet transformatori i ri 40 
MVA, 110/10(20) kV krahas transformatorit ekzistues 31.5 MVA, 110/10(20) kV, si dhe dy fushat 
përkatëse të tij 110 kV dhe 10(20) kV. Ky projekt do të krijoj kushte për plotësimin e kriterit N-1 
në transformim.  
Përfitimet e pritshme nga dy projektet e lartpërmendura janë: 
- Reduktimi i energjisë së padërguar te konsumatorët të zonës së Klinës dhe Gjilanit 
- Ngritja e sigurisë dhe besueshmërisë së furnizimit te konsumit të shpërndarjes 
- Përkrahje për zhvillim të mëtutjeshëm të rrjetit të shpërndarjes 10(20) kV  
- Ngritja e kapaciteteve transformuese 110/TM kV dhe plotësimi i kriterit N-1 ne 
transformim 
- Optimizimi i procesit të mirëmbajtjes 
- Përkrahje për zhvillim te sektorit ekonomik/ngarkesës industriale. 
  

o Projektet (ID-007/3 dhe007/8:  Zëvendësim i transformatorëve  ne NS Deçani, NS 
Gjakova 1 

Transformatori i dytë ekzistues në Deçan 20 MVA, 110/10 kV është ndërtuar në vitin 1977, që 
nënkupton moshën aktuale prej 42 vitesh. Jetëgjatësia maksimale për transformator të cilët në 
jetën e tyre ngarkohen mesatarisht mbi vlerën 60% konsiderohet të jetë 40 vite. Për të evituar 
problemin e dëmtimeve te rrezikshme te cilat mund te shfaqen më vonë është më se e 
nevojshme qe ky transformator të ndërrohet me transformator te ri me kapacitet me të lartë 40 
MVA, 110/10(20) kV. Projekti rritë sigurinë e furnizimit, sigurinë e Nënstacionit dhe personelit 
qe operon me transformator. Projekti pritet të futet në operim në vitin 2025-2026. 
 
Transformatori i parë ekzistues në Gjakova 1 me fuqi 20 MVA, 110/35 kV  është ndërtuar në vitin 
1965, që nënkupton moshën aktuale prej 54 vitesh. Në princip jetëgjatësia normale e tij është 
tejkaluar, ndërsa si i tillë  në bazë të vlerësimit të ekipeve të mirëmbajtjes mund të punoj edhe 
në dy vitet e ardhshme, dhe ne vitin 2025 duhet të ndërrohet me një transformator të ri 
trepshtjellor 110/35/10(20) kV me fuqi 40/40/40 MVA për të tri pështjellat, në mënyrë që një 
pjesë e rrjetit 35 kV ne rrjetin e shpërndarjes në Gjakovë të eliminohet, me qellim të reduktimit 



 

PLANI PESЁVJEÇAR  INVESTUES  

I TRANSMETIMIT  

           2023-2027 

DT-MP-002 

ver. 1.0 faqe 21 nga 52 

Departamenti: MENAXHIMI I PROJEKTEVE DHE 
INXHINJERINGUT 

 

 
të humbjeve dhe përmirësimit të kualitetit të furnizimit.  Kriteri N-1 ne nivelin 10 kV mund te 
realizohet përmes linjave dhe kabllove ndërlidhëse në mes të NS Gjakova 1 dhe NS Gjakova 2. 
Në figurën 5-5 është paraqitur skema njëpolare qe përmbledhë dy nënstacionet: Deçan dhe 
Gjakova 1. 
 
Përfitimet e pritshme nga dy projektet e lartpërmendura janë: 
- Reduktimi i energjisë së padërguar te konsumatorët te zonës së Deçanit dhe Gjakovës 
- Ngritja e sigurisë dhe besueshmërisë së furnizimit te konsumit të shpërndarjes 
- Përkrahje për zhvillim të mëtutjeshëm të rrjetit të shpërndarjes 10(20) kV  
- Ngritja e kapaciteteve transformuese 110/TM kV dhe plotësimi i kriterit N-1 ne 
transformim 
- Optimizimi i procesit të mirëmbajtjes 
- Përkrahje për zhvillim te sektorit ekonomik/ngarkesës industriale  
 

o Projektet (ID-007/4 dhe 007/7):  Zëvendësim i transformatorëve  ne NS Theranda dhe 
NS Bibaj (Ferizaj 1) 

Transformatori TR1 ekzistues dy-pshtjellor 110/10 kV ne NS Theranda me fuqi 31.5 MVA,  për 
shkak të operimeve në kondita te sforcuara si nga mbingarkesa ashtu edhe nga shfaqja e 
shpeshtë lidhjeve te shkurta në atë zonë, ka ndikuar ne vjetërsimin e përshpejtuar të 
transformatorit. Ky transformator është futur në operim në vitin 1985 dhe ende është në 
operim. Transformatori do të operoj deri në momentin kur mosha e tij do të kaloj 40 vite, dhe 
gjatë kësaj kohe gjendja e transformatorit do të mbikëqyret me kujdes nga ana e operatorëve 
dhe ekipeve te mirëmbajtjes. Ky transformator duhet të ndërrohet me një transformator të ri po 
dy-pshtjellor 110/10(20) kV me fuqi 40 MVA ashtu siç është paraqitur në figurën 5-8. Kriteri N-1 
në nivelin 10 kV plotësohet nga kapacitetet transformuese ne nënstacion, ndërsa në nivelin 35 
kV ky kriter plotësohet nga ndërlidhja e NS Theranda me NS Prizreni 1 me linjën 35 kV, e cila 
mund të shfrytëzohet si furnizim rezervë në rast të rënies së transformatorit tre-pshtjellor ne NS 
Theranda. 
Projekti pritet të futet në operim në vitin 2025. 
Gjithashtu transformatori TR2 me fuqi te instaluar 31.5 MVA dhe me tension 110/35 në NS Bibaj 
i ndërtuar në vitin 1969 duhet të ndërrohet me transformator të ri tre-pshtjellor 110/35/10(20) 
kV me fuqi 40/40/40MVA. Me këtë rast nç NS Bibaj mundësohet plotësimi i kriterit N-1 në 
transformim për nivelin e tensionit 10 kV i cili aktualisht nuk plotësohet. Gjithashtu projekti 
pritet të futet në operim në vitin 2025. 
 

o Projektet (ID=007/6 dhe 007/5):  Zëvendësim i transformatorëve  ne NS Peja 1, NS 
Prizreni 1 

Arsye kryesore e futjes në listën e projekteve për përforcim të rrjetit është plotësimi i kriterit të 
sigurisë N-1 në nivelin 10 kV në të dy nënstacionet si ne Peja 1 ashtu edhe ne Prizreni 1. 
Fillimisht të dy nënstacionet  kishin të instaluar transformator me transformim 110/35 kV, 
ndërsa në vitin 2011 nga ana e OSSH janë instaluar transformator të rij tre-pshtjellor 110/35/10 
kV me fuqi 40 MVA në të dy nënstacionet të lartpërmendura. Më këtë rast kriteri N-1 ne nivelin 
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10 kV nuk mund të plotësohet, ndërsa mirëmbajtja e këtyre transformatorëve kërkon shkyçje 
totale të konsumatorëve të kyçur ne zbarrat e 10 kV, për aq kohë sa zgjatë mirëmbajtja e 
transformatorëve.  
Për të evituar këtë problem dhe për të ngritur sigurinë e furnizimit, projekti parashihet që në 
vitin 2025 të bëhet ndërrimi i transformatorit TR1 dy-pshtjellor, 110/35 kV, 31.5MVA  në NS  
110/35/10(20) kV Peja 1 i ndërtuar ne vitin 1985 me transformatorin e ri tre-pshtjellor 40/40/40 
MVA, 110/35/10(20) kV. 
Gjithashtu në të njëjtën periudhë kohore planifikohet ndërrimi i i transformatorit TR1 dy-
pshtjellor, 110/35 kV, 31.5MVA  në NS  110/35/10(20) kV Prizreni 1 i ndërtuar ne vitin 1975 me 
transformatorin e ri tre pshtjellor 40/40/40 MVA, 110/35/10(20) kV. Në figurën 5-9 është 
paraqitur skema njëpolare e dy nënstacioneve me transformator të zëvendësuar. 
Me këtë rast të dy nënstacionet do të kenë të plotësuar kriterin N-1 për të dy nivelet e tensionit 
të mesëm: 35 kV dhe 10(20) kV. 
Përfitimet e pritshme nga dy projektet e lartpërmendura janë: 
- Reduktimi i energjisë së padërguar te konsumatorët e zonës së Pejës dhe Prizrenit 
- Ngritja e sigurisë dhe besueshmërisë së furnizimit te konsumit të shpërndarjes 
- Përkrahje për zhvillim të mëtutjeshëm të rrjetit të shpërndarjes 10(20) kV  
- Ngritja e kapaciteteve transformuese 110/TM kV dhe plotësimi i kriterit N-1 ne 
transformim 
- Optimizimi i procesit të mirëmbajtjes 
- Përkrahje për zhvillim te sektorit ekonomik/ngarkesës industriale 
 

o Projektet (ID-007/1, 007/2 dhe 006/3,):  Transformatori i dytë në NS Fushë Kosova, NS 
Ferizaj 2( Kastrioti) dhe NS Malisheva 

Fillimisht në planet paraprake dy nënstacionet NS Malisheva dhe Fushë Kosova ishin paraparë 
që të ndërtohen me dy transformator, por për shkak të kufizimeve finaciare  këto dy projekte 
janë iniciuar fillimisht me nga një transformator, ndërsa instalimi i transformatorit të dytë është 
supozuar të bëhet me vonë. Në kuadër të investimeve nga kFW, faza e VII, janë iniciuar edhe 
instalimi i transformatorëve të dytë  (kriteri N-1) në tri nënstacionet: NS Malisheva 
220/35/10(20) kV, NS Fushë Kosova 110/35/10(20) kV dhe NS Kastrioti 110/35/10(20) kV. 
Dy nënstacionet NS Fushë Kosova dhe NS Kastrioti do të ndërtohen sipas konceptit GIS (kompakt 
me izolim gazi SF6) për shkak të kufizimeve në hapësirë, ndërsa nënstacioni në NS Malisheva do 
të jetë konvencional AIS (ajror). 
- Në NS Fushë Kosova do të instalohet transformatori i dytë me fuqi 40 MVA, dy pshtjellor 
110/10(20) kV dhe një fushë transformatorike 10(20) kV. Fusha transformatorike 110 kV është 
paraparë në kuadër të nënstacionit.  
- Në NS Kastriot do të instalohet transformatori i dytë me fuqi 40 MVA, dy pshtjellor 
110/10(20) kV dhe një fushë transformatorike 10(20) kV. Fusha transformatorike 110 kV është 
paraparë në kuadër të nënstacionit.  
- Në NS Malisheva do të instalohet transformatori i dytë me fuqi 40 MVA, dy pshtjellor 
220/10(20) kV , një fushë transformatorike 220 kV dhe një fushë transformatorike 10(20) kV.  
Projekti planifikohet të përfundoj në  vitin  2025 
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Përfitimet e pritshme nga tri projektet e lartpërmendura janë: 
- Plotësimi i kriterit N-1 në transformim; 
- Ngritja e sigurisë së furnizimit të konsumit te Ferizajit, Fushë Kosovës dhe Malishevës; 
- Krijimi i rezervave transformuese ne domenin afatgjatë kohorë duke mundësuar kyçjën 
e ngarkesës së pritshme industriale dhe shtëpiake; 
- Optimizimi i procesit të mirëmbajtjes së nënstacionit duke reduktuar energjinë e 
padërguar të konsumi. 
 

o Projektet (ID-012):  Zëvendësim i transformatorëve  ne NS Vitia, NS Gjilani 1 dhe NS 
Gjakova 1  

Arsye kryesore e futjes në listën e projekteve për përforcim të rrjetit është mosha e 
transformatorëve dhe ngritja e kapacitetit transformues ne tri nënstacionet Viti, Gjilan 1 dhe 
Gjakova 1. 
Në NS Viti parashihet që në vitin 2027 të zëvendësohet transformatori 20 MVA, 110/35  kV i 
ndërtuar në vitin 1974 me transformator tre-pshtjellor 110/35/10(20) kV me fuqi 40/40/40 
MVA. Për të ruajtur kriterin N-1 në nivelin 10 kV duhet te mbesin të instaluar por jo te 
energjizuar transformatorët 35/10 kV në NS Viti. Në rast të mirëmbajtjes së transformatorit tre-
pshtjellor 110/35/10(20) kV, furnizimi i qytetit të Vitisë mund të transferohet nga niveli 35 kV ne 
10 kV duke kyçur dy transformatorët ekzistues 35/10 kv që gjenden në NS Viti. 
Në të njëjtin vit (2027) në NS Gjilani 1 parashihet ndërrimi i transformatorit 31.5 MVA, 110/35 
kV i ndërtuar në vitin 1974 me transformator tre-pshtjellor 110/35/10(20) kV me fuqi 40/40/40 
MVA.  
Në të njëjtin vit (2027) në NS Gjakova 1  parashihet ndërrimi i transformatorit te mbetur 20MVA, 
110/35 kV i ndërtuar në vitin 1974 me transformator 110/10(20) kV me fuqi 40 MVA. Me këtë 
rast arrihet furnizimi me 10(20) kV te konsumit te gjithë  qytetit te Gjakovës përmes dy 
nënstacioneve Gjakova 1 dhe 2. Rrjeti 35 kV do te mbetet si furnizim rezervë i cili do të jetë i 
domosdoshëm për furnizimin e mëtutjeshëm të konsumit të Xërcës e cila furnizohet përmes 35 
kV edhe nga NS Rahoveci. Ndërlidhja e NS Gjakova 1 dhe NS Rahoveci me linja 35 kV luan një rol 
të rëndësishëm në mbajtjen e rezervave te rrjetit në raste te avarive te paparashikueshme ne dy 
nënstacionet në fjalë. 
Në figurën 5-11 janë paraqitur skemat e thjeshtuara njëpolare te nëstacioneve ku do të bëhet 
zëvendësimi i transformatorëve. 
Përfitimet e pritshme nga dy projektet e lartpërmendura janë: 
- Reduktimi i energjisë së padërguar te konsumatorët e zonës së Vitisë Gjilanit dhe 
Gjakovës. 
- Ngritja e sigurisë dhe besueshmërisë së furnizimit te konsumit të shpërndarjes 
- Përkrahje për zhvillim të mëtutjeshëm të rrjetit të shpërndarjes 10(20) kV  
- Ngritja e kapaciteteve transformuese 110/TM kV  
- Përkrahje për zhvillim te sektorit ekonomik/ngarkesës industriale 
 

 Projektet:  Ri-vitalizimi i  linjave 110 kV 
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Faktorët themelor  të cilët janë marrë për bazë për përcaktimin e  listës së linjave të cilave do ti 
ndërrohet përçuesi me kapacitet me të madh transmetues janë: 
• Vjetërsia e linjës, 
• Frekuenca e mbingarkimit të linjës (N-1), si dhe 
• Niveli i humbjeve vjetore të energjisë elektrike  në linjë    
Faktori i parë është qartë i definuar, faktori i dytë  dhe i tretë identifikohet nga analizat 
kompjuterike duke simuluar rrjedhat e fuqisë për kondita të ndryshme të operimit të sistemit 
transmetues, duke marrë parasysh dinamikën e zhvillimit të projekteve në perspektiv të cilat 
ndikojnë dukshëm në ndryshimin e rrjedhave te fuqisë në rrjetin e transmetimit. Të gjitha linjat 
110 kV me seksion të tërthortë 150 mm2,  të rrjetit transmetues janë analizuar në aspektin e 
humbjeve të fuqisë duke përcjellë përforcimet në rrjet në term afatgjatë kohor. Linjat me 
vjetërsi mbi 40 vite  dhe linjat me frekuencën më të madhe të mbi-ngarkimit  dhe të cilat 
kuptueshëm kanë humbje më të mëdha, janë renditur në rend të parë.  
Objektivi kryesor i kësaj kategorie të projekteve është rritja e kapacitetit të linjave 110 kV me 
përçues me seksion 150 mm2 (83 MVA),  në përçues 240 mm2 (114 MVA). Disa nga linjat shumë 
të vjetra kryesisht kanë shtylla nga betoni dhe ndërrimi i përçuesve ekzistues me përçues me 
peshë më të madhe në aspektin mekanik dhe statik kërkon përforcime të shtyllave, me theks të 
veçantë të shtyllave këndore. Në shqyrtim janë konsideruar edhe teknologjitë e reja të 
përçueseve ACCC (Përçues alumini, me bërthamë kompozite) te cilët kanë  peshë të njëjtë 
sikurse përçuesit 150 mm2 por rezistenca dhe kapaciteti bartës i tyre është ekuivalent me 
përçues AlÇe 240 mm2. Edhe pse kostoja e përçueseve ACCC është dy herë më e lartë se 
ekuivalenti konvencional, ne linjat ku konsiderohet gjendja e mirë teknike e shtyllave, 
ekonomikisht është me e arsyeshme instalimi i tyre.  Në periudhën kohore 2022-2031 si në vijim 
janë përzgjedhur linjat 110 kV të cilat do të përforcohen: 
 
o Projekti (ID-013): Linja e re 110 kV NS Prizren 1- NS Prizren 2 
Ngarkesa ne rritje të vazhdueshme ne rajonin e Prizrenit, do të vë në risk plotësimin e kriterit N-
1 për atë pjesë te rrjetit transmetues. Linja e dytë 110 kV nga NS Prizreni 1 në NS Prizreni 2 është 
e nevojshme pasi qe sipas  konfiguracionit aktual të rrjetit, rënia e linjës NS Prizren 2- NS Prizreni 
3 do të shkaktoj mbingarkesë në linjën NS  Prizren 2 -NS  Prizreni 1. Projekti parasheh: 
Shndërrimi i linjës ekzistuese NS  Prizren 2 -NS  Prizreni 1 (HW 173mm2) , ne linjë të dyfishtë me 
përçues 240 mm2, AlÇe, duke shfrytëzuar trasenë ekzistuese. 
Projekti planifikohet të kryhet në vitin 2026 Ky projekt është i rëndësishëm për realizimin e 
konceptit te grupimit të konsumit 110 kV sipas nënstacioneve kryesore.  
Përfitimet e pritshme nga projekti janë: 
- Ngritja e kapaciteteve transmetuese te rrjetit 110 kV 
- Plotësimi i  kriterit të sigurisë N-1 në periudhën  afatgjatë kohore. 
- Reduktimi i energjisë së padërguar te konsumatori 
- Optimizimi i rrjedhave te fuqisë dhe mundësimi i grupimit te ngarkesave 110 kV sipas 
furnizimit te pavarur nga nyjet kryesore te sistemit transmetues (ne ketë rast nga NS Prizreni 2) 
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o Projekti (ID/011) Ri-vitalizimi dhe përforcimi i segmentit te  linjës 110 kV NS Kosova A- 

NS Bardhi – NS Ilirida 

 

Pas kyçjës së NS Ilirida në linjën paraprake NS Palaj (Bardhi) – NS Vallaq me seksion 150mm2, 

rrjedhat e fuqisë në këtë linjë janë rritur, e më këtë edhe rëndësia e saj në sigurinë e furnizimit të 

konsumit të pjesës jugore të Mitrovicës. Gjithashtu kyçja e Parkut me Erë 105 MW Selaci, ka 

ndikuar ne rritjen e rrjedhave te fuqisë. Në anën tjetër kjo pjesë e rrjetit transmetues ka ngelur e 

pa zhvilluar për shkak të mos implementimit te përforcimit te linjës NS Trepça-NS Vallaq dhe e cila 

mbetet me fuqi dukshëm te reduktuar si rrjedhojë e përçuesit 150mm2. Konsumi i rritur enorm 

në pjesën veriore si pasojë e mos pagesës së energjisë elektrike ka sjellë këtë pjesë të rrjetit në 

kondita ku gjatë pikut dimërorë  nuk plotësohet kriteri N-1.  Kjo linjë është ndërtuar në vitin 1958 

(61 vite). Pas shqyrtimit të detajuar të gjendjes teknike të linjës, është konkluduar se gjendja 

teknike e shtyllave nuk është e mirë. Në një numër të madh të shtyllave kërkohet ndërhyrje e 

vazhdueshme për shkak të problemeve të statikës së bazamenteve të shtyllave . Për të përforcuar 

rrjetin 110 kV  në këtë pjesë të transmisionit, në bazë të analizave të kryera është e nevojshme 

përveç ri-vitalizimit të linjës në fjalë edhe përforcim i kapaciteteve transmetuese 110 kV. Projekti 

aktual i propozuar dallon nga projekti fillestarë për shkak të arsyeve te lartpërmendura.  Projekti 

i ri-dizajnuar i rivitalizimit dhe përforcimit te rrjetit  parasheh: 

- Demontimin e segmentit te linjës 110 kV nga NS Kosova  deri te pika e lidhjes me 

kabllot 110 kV ne NS Ilirida (Mitrovica Jugore). Kjo përfshin demontimin e 92 shtyllave 

aktuale te llojit portal. 

- Ndërtimi i linjës dyfishe ajrore 110 kV, 240 mm2 nga NS Kosova A deri në pikën 

ku lidhet linja bajpas si dhe lidhja e njërit krah të linjës dyfishe me NS Vushtrri 1. Gjatësia 

totale e linjës dyfishe ajrore është rreth 32 km. Në këtë rast duhet të shfrytëzohet traseja 

ekzistuese e linjës, ndërsa ndërlidhja e NS Vushtrri 1 bëhet me linjë të re dyfishe. Kjo 

distancë është rreth 2.5 km dhe është e përfshirë në gjatësinë e totale 32 km.  

- Për shkak të zonës mjaftë të urbanizuar ne Mitorvicën jugore nga pika ku lidhet 

linja 110 kV bajpas deri te kablloja e NS Ilirida pjesa e demontuar e linjës do të 

zëvendësohet me kabllo nëntokësore 1000mm2 me gjatësi rreth 3.4 km e cila do të 

shtrihet kryesisht përgjatë rrugëve publike. 

- Për të mundësuar procesin e mirëmbajtjes në nyje e lidhjes të linjës së 

mëhershme bajpas duhet te ndërtohet stabilimentet me një ndërprerës te vendosur në 

linjën bajpas tek lokacioni ku lidhet me linjën 110 kV Skenderaj-Vallaq. 

- Projekti mundëson krijimin e linjave: NS Kosova A-NS Vushtrri 1 24.6 km, NS 

Vushtrri 1-NS Ilirida 12.8 km, NS Palaj- Nyja e Bajpasit 36 km. 

 

Pamja gjeografike e projektit është paraqitur ne figurën x. Ndërsa skema njëpolare ne figurën y. 
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Përfitimet e pritshme nga projekti janë: 

- Ngritja e kapacitetit transmetues të rrjetit 110 kV  

- Reduktimi i humbjeve te fuqisë aktive dhe reaktive 

- Plotësimi i kriterit N-1 për pjesën e rrjetit qe ndërlidhë unazën: Kosova A-Bardhi 

Vushtrria 1&2-Trepça-Ilirida-Vallaq, PE SELAC 

- Reduktimi i energjisë së padërguar te konsumatori 

Projekti planifikohet të kryhet në vitin 2027. 
 

o Projekti (ID-008/5):Linja e re kabllovike 110 kV NS Prishtina 2- NS Prishtina 4 
Ky projekt i ri, i cili nuk ishte përfshirë në planet e mëhershme zhvillimore është inicuar si 
rezultat i rritjes së vazhdueshme të ngarkesës në NS Prishtina 3 dhe në NS Prishtina 2. Simulimet 
kompjuterike për vitet në vijim rezultojnë me mos plotësim të kriterit N-1 në segmentin e linjave 
110 kV linjat NS Kosova A- NS Prishtina 3- NS Prishtina 2-NS Prishtina 4. Rënia e njërës nga linjat 
NS Kosova A- NS Prishtina 3, apo NS Prishtina 2- NS Prishtina 4 rezulton me mbingarkim të linjës 
së mbetur në operim.  
Dy opsione janë analizuar për ndërtimin e linjës së re, njëra nga NS Prishtina 4 deri në NS 
Prishtina 2 dhe tjetri opsion nga NS Prishtina 3 ne NS Kosova A. Analiza e kost-benefitit  
përcakton zgjidhjen  optimale në aspektin tekniko-ekonomik të ndërtimit të linjës së re në 
kryeqytet, e ajo është  ndërtimi i linjës së re kabllore  XLPE AL 1000mm2 me kapacitet nominal 
termik  114 MVA  nga NS Prishtina 4 deri të NS Prishtina 2.  
Ndërtimi i kësaj linje kabllore mirëmban sigurinë  furnizimit të një pjese të madhe të kërkesës së 
kryeqytetit. Me këtë rast kriteri N-1 për këtë pjesë të rrjetit do të plotësohet në periudhë 
afatgjate kohore. Traseja e kabllos ende nuk është definuar pasi që kablloja do të kaloj në zonë 
mjaftë ë urbanizuar të kryeqytetit, me ç ‘rast rrugët do të shfrytëzohen si trase e mundshme nga 
NS Prishtina 4 deri në NS Prishtina 2, duke tentuar që sa më shumë të evitohen pronat private 
për të evituar problematikën e shpronësimeve. Vlerësimi ideor i përafërt i gjatësisë së kabllos  
është përafërsisht rreth 4.85 km. Kjo gjatësi mund të ndryshoj varësisht nga përcaktimi final i 
trasesë së kabllos. 
Projekti në vete përmban edhe instalimin e dy fushave 110 kV të linjave, njëra në NS Prishtina 4 
dhe tjetra në NS Prishtina 2. Teknologjia e fushave të linjave mund të përzgjidhet teknologji 
hibride “HIS” e cila ka përparësi ndaj teknologjisë “AIS” në aspektin e shfrytëzimit të hapësirës 
me të vogël  për instalim  në nënstacion. Në figurën 5- 10 është paraqitur skema njëpolare e 
lidhjes së kabllos NS Prishtina 4- NS Prishtina 2. 
Projekti planifikohet të kryhet në vitin 2026  
Përfitimet e pritshme nga projekti janë: 
- Ngritja e kapaciteteve transmetuese te rrjetit 110 kV 
- Plotësimi i  kriterit të sigurisë N-1 në periudhën  afatgjatë kohore. 
- Ngritja e sigurisë së furnizimit të kërkesës dhe reduktimi i energjisë së padërguar te 
konsumatorët e Kryeqytetit 
 
 Përshkrimet  me detale janë dhënë në planin Zhvillimor 2022-2031  
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 Projektet:  Ri-vitalizimi i nënstacioneve dhe i linjave : 

Në përcaktimin e listës së  nënstacioneve të cilat duhet të ri-vitalizohen janë marrë për bazë 

faktorët në vijim: 

- Efektet e prishjeve të nënstacionit në  sistemin e transmetimit  

- Vjetërsia e nënstacionit 

- Frekuenca e prishjeve në pajisjet e tensionit të lartë 

- Niveli i rrymave të prishjes në nënstacion 

Probabiliteti i prishjeve në pajisjet e tensionit të lartë fillon të rritet me vjetërsimin e pajisjeve, 

sidomos te pajisjet të cilat në masë të madhe shfrytëzohen. Po ashtu  nënstacionet të cilat 

karakterizohen me rryma të mëdha të prishjeve janë mjaftë të sforcuara duke ndikuar dukshëm 

në përshpejtimin e humbjes se besueshmërisë së tyre.  Bazuar në të dhënat e arkivuara në KOSTT 

në relacion me faktorët e lartpërmendur është krijuar lista e nënstacioneve të cilat duhet të bëhet 

ri-vitalizimi i tyre në pesë vjeçarin e parë të planit zhvillimor.  

 

o  Projekti  me ID  013 Furnizimi me pjesë rezervë për Nënstacione : 

Furnizimi me pjesë rezervë për ka për qëllim që të arrihen kryesisht objektivat të cilat do të 

ndikojnë pozitivisht në përmirësimin e gjendjes  ekzistuese si  dhe veprimin e shpejtë te 

mirëmbajtjes dhe riparimit të pajisjeve te tensionit te lartë, te mesëm dhe te ultë dhe operimit të 

rrjetit të transmisionit në rastin e situatave avarike.  

Në kuadër te këtij projekti furnizimi  me  pjesët rezervë për mirëmbajtjen e nënstacioneve synohet 

te bëhen  furnizimet e nevojshme te materialeve te nevojshme  me qellim : 

- Që sa me shpejte te kthehen ne punë fushat e linjave apo transformatorëve 

- Realizimi i planit te mirëmbajtjes dhe riparimit te nënstacioneve për vitin 2018-2022 

- Parandalimi i dëmtimeve  si rezultat i degradimit te materialeve(korrozioni) 

- Mbajtja e një sasie si stoqe për raste te ndryshme.  etj 

- Me implementimin e këtij projekti, do te rritet besueshmëria e asteteve dhe e sistemit 

elektroenergjetik e kualitetit te energjisë elektrike, mimimizimit te jo furnizimit te 

konsumatorit me energji elektrike, shpejtësia e eliminimit te prishjeve etj.  

o Projekti  me ID 014  Furnizimi me pjesë për linja, vjerrëse dhe shtrënguese , OPGW , 

joint  box dhe pajisje tjera përcjellëse   

Furnizimin me pjesë rezerve për linja që përfshin furnizimi me izolatorë, kleme presuese dhe 
rrymore, materialeve varëse dhe shtrënguese, veglave për punë dhe pjesëve tjera për nevojat e 
KOSTT synon rritjen e sigurisë se sistemit transmetues në atë mënyre që siguron kthimin në 
punë të elementeve të dëmtuara në afatë sa më të shkurtër duke optimizuar kohën e 
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proceduarave dhe afateve  kohore, mundësin e dështimit të procedurave si dhe pengesave tjera 
të natyrave të ndryshme . 
KOSTT është obligues që të furnizoj me pajisje rezervë  me qëllim  që të : 
 

- Parandaloj prishjet në sistemin 110/220/400 kV që do të paraqiteshin si pasoje  e 
dukurive   atmosferike.  

- Ndërrimin e pajisjeve të dëmtuara apo  në prishura për shkaqe teknike . 
- Siguroj funksionimin normal të linjave në zonën më aktive   të mbitensioneve në zonat  e 

caktuar  në  hartën keronautike. 
- Realizimi i planit të mirëmbajtjes dhe riparimit te linjave përgjatë viteve 2022-2026  
- Rritja  e sigurisë në punë për stafin i cili punon në punë në lartësi. 
- Veprim i shpejt në rastet urgjente 
- Me implementimin e këtij projekti, do të kontribuoj në ngritjen e sigurisë dhe 

besueshmërisë së sistemit transmetues, ne kualitetit te energjisë elektrike, minimizimit 
te jo furnizimit te konsumatorit me energji elektrike, shpejtësia e eliminimit te prishjeve 
etj.  

 Projekti (ID-016) : Sinjalizimet te Linjat Ajrore për sigurinë e aviacionit 

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. 

Projekti  tanimë ka filluar dhe gjatë vititë 2021 është filluar implementimi ne linjat 220 kV  dhe do 
të vazhdoj në faza deri në përfundimin e tij në vitin  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 ngjyrosën me ngjyrë 
bardh/kuq, ndërsa në maje vendoset ndriçimi vezullues. Në anën tjetër në përçuesin mbrojtës 
vendosën 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.   

Përfitimet nga Projekti: 
- Ngritja e sigurisë së fluturimeve të aviacionit në territorin e Republikës së Kosovës 
- Evitimi i aksidenteve fatale të aeroplanëve dhe helikopterëve 

 
o Projekti ID  019 - Furnizimi me Makineri për tërheqje të përçuesit  

 
Përgatitja e infrastrukturës dhe krijimi i kushteve për pune, mirëmbajtje dhe intervenime. 
Furnizimi me pajisje profesionale për tërheqjen e përçuesit, me qellim te kompletimit dhe 
mbulimit te nevojave te mirëmbajtjes. Krijimi i kushteve për mirëmbajtje efikase dhe në kohë te 
SEE. 
Furnizimi me këto vegla do ti mundësoj KOSTT-it qe ne situata te avarive me te mëdha, ne rastet 
kur dëmtohen me shume se një fushe  e përçuesit fazor , dhe atij mbrojtës te munde te beje 
zëvendësimin e tije. 
Gjithashtu  pasi qe KOSTT-i ka te komercializuar edhe përçuesit optik, ne rast te avarive duhet qe 
ti riparoj te njëjta pasi qe përmes kontratës ka krijuar obligime kontraktuale për riparimi e tyre. 
 

o Projekti ID 017- Furnizim me pajisjen testuese për mbrojtje rele Omikron CMC 
 

Sektori i Mbrojtjeve rele posedon me dy pajisje testuese sekondare Omikron CMC 156 (viti i 
prodhimit 2002) dhe një Omikron CMC 256-6 (viti i prodhimit 2005). Te dyja pajisjet janë ne pune 
qe 19 vite respektivisht 16 vite dhe janë shume te nevojshme dhe te domosdoshme për 
mirëmbajtjen respektivisht testimin e mbrojtje rele sipas politikes se mirëmbajtjes se KOSTT-it. 
Omikroni CMC-156 ka pas disa probleme teknike dhe ka qene 2 here ne riparim ne Fabrike ne 
Klaus te Austrisë dhe dy here bere edhe kalibrimi për shkak te saktësisë (i cili behet çdo 10 vite) 
dhe rekomandimet e fundit nga prodhuesi i kemi se nuk do te këtë me tutje mbështetje as ne 
softuer e as ne harduer për këto dy pajisje për shkak te vjetërsisë. Pajisja Omikron CMC 156 për 
momentin ka disa probleme teknike dhe është gjysmë e përdorshme vetëm për disa injektime te 
lehta dhe si e tille duhet te ndërrohet. 
 

o Projekti  ID 018-  Ndërrimi i mbrojtjeve rele te linjave ajrore dhe Transformatorëve 
energjetik TR2 110/35kV dhe TR3 110/10kV ne NS Prizreni 1  

 
Ne NS Prizreni 1 i kemi 2 linja ajrore 110kV me mbrojtje distante REL511_ABB prodhim i vitit 
2001 nder relet e para numerike dhe te instaluara ne dy fushat e linjave ajror LP164/3 dhe 
LP179/1 nga vete personeli i mbrojtjeve rele te KOSTT-it te akomoduar pa ormanë adekuat por 
ne konstruksion çeliku.  
Këto mbrojtje kane disa te meta si: 

 nuk komunikojnë me protokollin IEC61850 me SCAD-ën lokale  
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 duhet pajisje tjera ndërmjetëse për komunikim me IED-et tjera ne nënstacion 

 Softuerin për qasje me REL511_ABB përmes llap topit është krejt unik dhe kërkon llap 

top te veçante 

 Për shkak te vjetërsisë nuk ka mbështetje nga prodhuesi ABB-ja për kurrfarë kërkese po 

qe nevoja as për softuer as për harduer 

Ne dy Transformatorët energjetik TR2 110/35kV dhe TR3 110/10kV janë mbrojtjet rele te 
prodhimit ABB te trashëguara nga KEK-u ne vitin 2013 te vendosura ne dy ormanë dhe te 
mbingarkuar përveç me mbrojtje rele edhe me pajisje te kontrollit (SCAD-ës). 
Ormanët me mbrojtje rele te TR2 dhe TR3 janë ne gjendje jo te mire për shkak te mbingarkimit 
me pajisje te mbrojtjes dhe kontrollit se bashku e sidomos Ormani i TR3 i cili ka pas dëmtime 
serioze nga zjarri.  
Projekti i organizimit te ormanëve te mbrojtjeve rele dhe kontrollit respektivisht skemave te 
lidhjeve dhe veprimit nuk është adekuat dhe kurrë nuk është dorëzuar nga KEK-u se bashku me 
dorëzimin e aseteve ne vitin 2013. Prandaj kjo paraqet shume probleme si ne rastin e procesit te 
mirëmbajtjes se releve e posaçërisht ne rast te prishjeve brenda për brenda ormanit. 
 

 Projektet e kategorisë:  Mbështetje të rrjetit  të transmetimit                                       

o Projekti ID 027: “Furnizimi dhe instalimi me pajisje për adoptim të SCADA Lokale (RTU 

dhe SCS)” 

Në një numër të konsiderueshëm të nënstacioneve të KOSTT-it, sistemi i monitorimit-kontrollit-

grumbullimit të të dhënave (te njohur me emrin SCADA), sistemet RTU (më vonë të emërtuara si 

SCS – Substation Control System), punojnë me sistem operativ Windows XP dhe stacionet 

punuese (hardueri) janë të viteve 2011. Në këto stacione punuese si pasojë e harduerit me 

teknologji 32-bit nuk mund të vendosen sisteme operative të reja të cilat pamundësojnë edhe 

instalimin e aplikacioneve të reja për sisteme SCS. 

Ky fenomen teknologjik (kalimi nga teknologjia 32 bit në atë 64 bit) ka pamundësuar KOSTT-in që 

të bëj mirëmbajtje në kontinuitet të aplikacioneve ekzistuese për SCS në nënstacione të ndryshme 

(sidomos ato te realizuara para 2015). 

Tani në një numër të konsiderueshëm të nënstacioneve (Kosova A, Prishtina 4, Skenderaj, 

Prishtina 1, Prishtina 2, Prishtina 3, Vitia, Berivojce, Klina, Burimi, Gjilan1, Prizren3, Prizren1, 

Ferizaj 1, Lipjan, Theranda, Vushtria1, Deçani) këto pajisje janë duke shfaqur prishje të shpeshta 

edhe përkundër intervenimeve të shpeshta të sektorit SCADA/EMS&SCS të KOSTT-it, gjendja nuk 

po stabilizohet për arsye të ndërrimeve teknologjike të harduerit për stacione punuese si dhe 

zhvillimi i sistemeve të reja operative nga ana e Kompanisë Microsoft dhe ndërprerja e përkrahjes 

softuerike nga e njëjta Kompani për sisteme operative sikurse Windows XP me të cilin punojnë 

stacionet punuese e nënstacioneve të cekura. 
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Po ashtu firmwerat (sistemet operativ të pajisjeve kontrolluese dhe monitoruese siç janë: 

Mbrojtje Digjitale Rele, Njesitë Digjitale Kontrolluese të fushave, Pajisjet Digjitale për rregullim të 

tensionit të transformatorëve, janë po ashtu të vjetruara  dhe duhet të ngritën në versione të 

firmware që përkrahin sistemet e reja operative të Prodhuara nga kompania Microsoft. Disa nga 

këto pajisje janë edhe të prishura prandaj duhet të zëvendësohen me të reja. 

Programi për tejkalim të situatës 

     Bazuar ne dokumentet e aprovuara siç janë:  

1. Kodi i Rrjetit;    

2. Kodi i Matjeve;   

3. Kodi i Pajisjeve Elektrike;  

4. Kodi i Standardeve Elektrike;  

5. Kërkesat dhe rekomandimeve  ENTSO-E dhe ZrrE 

-  për siguri kibernetike dhe zbatimin e tyre me të vetmin qëllim që të mundësohet operim i sigurt 

dhe i besueshëm i pajisjeve energjetike në nënstacionet me SCS të vjetruara, KOSTT ka krijuar disa 

komisione profesionale duke vlerësuar situatën e rrezikut të operimit të nënstacioneve me SCS 

në gjendje ekzistuese dhe ka bërë planifikimin e adaptimit të pjesëve të SCS në nënstacione 

përkatëse me të vetmin qëllim që të mbaj në gjendje të rregullt operimin dhe monitorimin e 

pajisjeve energjetike në nënstacionet e detektuara  e me të cilat mundësohet edhe operimi i sigurt 

dhe i besueshëm i sistemit të transmisionit të KOSTT-it në tërësi. 

Komisioni përpos prioritizimit të adaptimit të SCS në nënstacion përkatës ka bërë edhe 

shpërndarjen e realizimit të këtij programit nëpër vite në pajtim me mundësitë teknike dhe 

buxhetore të KOSTT-it dhe nga kjo analizë ka dale shpërndarja e shpenzimeve buxhetore për këto 

adaptime sipas viteve 2023-2027. 

Përfitimet nga ky program janë operimi i sigurt dhe i besueshëm i Sistemit të Transmetimit të 

KOSTT-it dhe realizimi i tij paraqet domosdoshmëri në bazë të pikave 1-5 te cekura më lartë. 

Plani i  implementimit të projektit 

Implementimi i projekteve parashihet gjete tërë periudhës 2023-2027.  

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. 

 

o Projekti ID 029: “Ndërrimi i sistemit  ekzistues SCADA\EMS  në QND dhe QEND me 

sistem të ri”. 

Sistemi ekzistues SCADA/EMS është projektuar fillimisht nga ESBI ne vitin 2006 dhe në vitin 2008 

këtij projekti ju ka bërë revidimi nga KEMA Internacional. Në bazë të revidimit të realizuar nga  

KEMA Internacional është realizuar tender  dosja dhe është nënshkruar kontrata për implementim 
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të projektit “Telekomunikimi me SCADA/EMS” në Dhjetor 2008. Sistemi SCADA/EMS ka filluar të 

shfrytëzohet në fund të muajit Qershor 2011. Qëllimi i realizimit të këtij sistemi ka qenë 

përmbushja e obligimit nga Licenca ZRrE për monitorimin dhe operimin e sistemit të transmisionit 

nga Qendra Dispeçerike (QD) në KOSTT. Sistemi SCADA/EMS i grumbullon të dhënat përmes 

standardit IEC 60870-5-104 duke përfshirë matjet analoge, gjendjen e pajisjeve primare, alarmet 

e mbrojtjeve rele dhe operimin me pajisje primare nga Q.D si dhe nga Qendra Emergjente 

Dispeçerike (QED). Në kuadër të këtyre dy Qendrave janë gjithsejtë 25 serverë, 8 Firewall, 8 Router 

dhe 24 LAN Switcha. Në kuadër të këtyre pajisjeve janë duke u ekzekutuar 16 paketa softuerike 

me afro 54 softuerë të ndryshëm.  

Duke pasur në konsideratë se sistemi është dizajnuar në bazë të teknologjisë së informacionit, 

kodeve, normativave, standardeve  që kanë qenë në eksploatim në vitin 2008 ne kemi vlerësuar 

se ky sistem është vjetërsuar dhe nuk plotëson konditat për operim të sigurt dhe të besueshëm 

të sistemit të transmisionit të Kosovës. 

Këtë pohim mund ta dëshmojmë me fakte si vijon: 

- Platforma harduerike e serverëve ekzistues është 32 bit – tani në treg mund të gjinden 

vetëm serverët 64 bit gjë që pamundëson mirëmbajtjen e serverëve ekzistues; 

- HDD janë të teknologjisë SATA me kapacitete deri në 32GB – tani në treg dominon 

teknologjia ISCI dhe SAS me kapacitete mbi 100GB ashtu që me dëmtimin e HDD 

serverët ekzistues janë jashtë përdorimit; 

- Sistemi operativ i instaluar ne serverët është MS Windows Server  2003 R2 për të cilin 

sistem operativ kompania Microsoft e ka ndërprerë përkrahjen në Korrik 2015 ashtu 

që është pamundësuar që këta serverë të mbrohen prej viruseve, dëmtimeve (bags) 

si dhe të vendoset ndonjë pjesë harduerike e re brenda tyre (HDD, LAN kartela, VGA 

kartela, RAM etj.) për arsye të mungesës së softuerëve (drivers) për t’u instaluar në 

MS Windows Server  2003 R2. 

- Në 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 të cilët po ashtu ka skaduar përkrahja prej prodhuesve. Bazuar në këto 

fakte asnjë zgjerim apo përshtatje ndaj platformave të reja softuerike - po theksoj 64 

bit është pamundësuar ashtu qe edhe mirëmbajtja komplete e sistemit ekzistues 

është rrezikuar. 

- Komunikimi në mes të RTU-ve dhe sistemit SCADA/EMS është duke u zhvilluar përmes 

IEC60870-5-104 ndërsa në bazë të publikimeve në ENTSO-E, sidomos platformës të 

emërtuar si CGMES, nga viti 2018 në zbatim do të jetë standardi IEC61970 ose i njohur 

në publik si CIM standardi i obligueshëm për aplikim në EMS. Bazuar në këto zhvillime 

dhe auditimit që do t’i bëhet KOSTT-it për anëtarësim në ENTSO-E, KOSTT me 
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platformën ekzistuese të sistemit SCADA/EMS nuk do të jetë kompatabil me kërkesat 

e ENTSO-E dhe rrezikon të mos e fitoj statusin e anëtarit të kësaj organizate. 

- Për sistemin SCADA/EMS, KOSTT është duke shfrytëzuar e-terraplatform 2.7 e cila ka 

qenë stabile në vitin 2008, ndërsa tani në zbatim është e-terraplatform 3.2 e cila 

mund të punon në sistemet 64 bit, i ka të inkorporuar të gjitha kërkesat më të reja te 

ENTSO-E dhe kodeve te BE. Po ashtu edhe prodhuesit tjerë të SCADA/EMS janë të po 

këtij niveli. 

 

Duke u bazuar në të gjitha faktet e cekura si dhe në detyrën themelore dhe qenësorë të KOSTT-it 

e që është operimi i sigurt, i besueshëm dhe në kohën reale të Sistemit të Transmisionit të Kosovës 

ne jemi duke kërkuar implementimin e sistemit të ri të SCADA/EMS. 

Plani i  implementimit të projektit 

Implementimi i projekteve parashihet gjete tërë periudhës 2022-2024.  

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. 

 

o Projekti ID 030: “Zhvillimi i një sistemi të ri për regjistrimin e aseteve të KOSTT” 

KOSTT ka obligim ligjor që në fund të secilit vit të bëjë regjistrimin vjetor (inventarizimin ) e aseteve 

ashtu që gjendja e vërtetuar gjatë inventarizimit (regjistrimit) të harmonizohet me gjendjen e 

treguar në evidencën kontabël. Ky regjistrim bartet në llogarinë përfundimtare dhe pasqyrohet 

në rezultatin afarist. Për këtë arsye krijohen komisionet e regjistrimit të aseteve ku ky proces 

behët manualisht, pas verifikimit vizuel të asetit dhe numrit të tij të inventarit dhe si i tillë është 

një proces që zgjatë (diku rreth tre muaj) duke krijuar ngarkesë të madhe te anëtarët e 

komisioneve,  të cilët duhet të verifikojnë të gjitha asetet e shpërndara  të KOSTT.   

Përmbajtja e  përgjithshme e projektit 

Në kuadër të këtij projekti përfshihet: 

- Krijimi i një sistemi (aplikacion/pajise) pë leximin dhe regjistrimin e aseteve 

- Krahasimi automatik i gjendjes gjatë leximit me gjendjen e regjistruar në libra 

kontabël 

- Bartja automatike e gjendjes pas inventarizimit  (pas aprovimit) 

Objektivat e projektit dhe përfitimet 
Krijimi i një sistemi modern për regjistrimin  e aseteve jo vetëm që do të ishte një lehtësim i punës 

së komisioneve për regjistrim por do të rezultonte shumë më i shpejtë, efikas i lehtë dhe pa 

gabime. 
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Plani i  implementimit te projektit 

Plani i implementimit të projektit është me fillim në vitin 2023. 

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. 

o Projekti  ID 031 “ Rregullimi i Dhomës Rezerve së  Serverëve - Qendra Emergjente” 

Një ndër projektet kapitale të planifikuara për vitin 2022 për sektorin e TIK është projekti: 

Rregullimi i Dhomës Rezerve të Serverëve - Qendra Emergjente. Në këtë projekt parashihet të 

ndërtohet një dhomë e përbashkët e serverëve ku do të vendosen pajisjet teknologjike (Sistemet 

redudante të sistemeve të SCADA, Telekom, Matje dhe TIK).  

Në kuadër të këtij projekti parashihet: 

- Ndërtimi i qendrës emergjente  

- Klimatizimi sipas standardeve për dhomë të serverëve 

- Infrastruktura furnizuese sipas standardeve për dhomë të serverëve 

Krijimi  i dhomës emergjente të serverëve rrit para së gjithash sigurinë (si bakup) në përkrahje të 

operimit të sistemeve të SEE të KOSTT. Kjo është domosdoshmëri e plotësimit të kërkesës së 

ENTSO-e lidhur me mbajtën e sistemit UP (të ngritur)  në kohë  24/7/365. 

Plani i  implementimit të projektit 

Ky projekt ka qene paraparë të nis në vitin 2021 por për shkak të krizës emergjente kërkesa për 

inicim të aktiviteteve të prokurimit nuk është aprovuar dhe si i tillë si projekt është zhvendosur 

për vitin 2022.  

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. 

o Projekti ID 032: “Arsyetimi për projektin “Migrimi drejt Sistemeve të Avancuara 

Telekomunikuese (MPLS-TP)” 

Gjatë zhvillimit dhe implementimit të projekteve janë rritur edhe kërkesat për shërbime dhe 

kapacitete shtesë përmes sistemit ekzistues  telekomunikues. 

Me rrjetin e sistemit të pajisjeve ekzistuese telekomunikuese SDH/PDH nuk ka mundësi të 

realizohen kërkesat  për shërbime tjera dhe kapacitete shtesë, për shkak të fyteve të ngushta 

(shfrytëzim maksimal i kapacitetit në linçet telekomunikuese) në pikat grumbulluese të të 

dhënave. Vlen të theksohet që sistemi ekzistues nuk ka mbështetje teknike nga prodhuesi (End of 
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Support, End of Life). Gjithashtu është kërkesë nga ENTSO-E  dhe Electronic Highway  Technical 

Reference Manual (TRM) për implementimin e teknologjisë MPLS-TP në sistemin e 

telekomunikacionit  në Operatorët e Sistemit të Transmisionit. 

Implementimi i këtij projekt  do të ketë në konsideratë: 

 Pjesa Nacionale - Instalimi i pajisjeve për  rrjetin telekomunikues për kërkesa të KOSTT 

-  

Interkoneksionet me vendet tjera fqinje (Maqedonia Veriore, Mali i Zi etj.) planifikohen të 

realizohen bazuar në rekomandimet e projektit të Autostrades Digjitale Ballkanike. 

Bazuar në sistemin telekomunikues ekzistues unik, i cili është realizuar në vitin 2009 si një projekt 

në tërësi, edhe projekti i Migrimit në teknologji të avancuara  telekomunikuese (MPLS-TP) duhet 

të realizohet si një projekt në tërësi për shkak se: 

- Sistemi telekomunikues do të përbëhet vetëm nga një prodhues, 

- Pajisjet do të jenë të të njëjtit verzion harduer/softuer  dhe kjo do të mundëson 

mirëmbajtje me kosto më të ultë, 

- Menaxhimi, konfigurimi dhe monitorimi i të gjitha alarmeve të sistemit do të bëhen 

nga një  NMS (Network Management System). 

-  

Realizimi i projektit në tërësi në të gjitha nënstacionet (42 nënstacione) dhe Qendrat Dispeçerike 

në KCS dhe EKCS  kërkon kosto shtesë në krahasim me realizimin e planifikuar më parë. 

Kosto e paraparë për realizimin e projektit Migrimi drejt sistemeve të avancuara telekomunikuese 

(MPLS-TP) është bazuar në çmimet e tregut dhe konsultimet me Operatorët e Sistemit të 

Transmisionit fqinjë të cilët kanë implementuar apo janë në procedurë të implementimit të 

teknologjisë MPLS-TP. 

Për investimin e planifikuar  nevojiten këto aktivitete: 

- Përgatitja e tender dokumentacionit, 

- Vendosja e elementeve aktive të rrjetit në 42 nënstacione, 

- Instalimi i NMS (Network Management System) në dy Qendrat Dispeçerike, KCS dhe 

EKCS, 

- Konfigurimet e nevojshme, testimi dhe komisionimi i tërë sistemit telekomunikues, 

- Punimet e nevojshme ndërtimore, 

- Integrimi i plotë në rrjetin ekzistues të KOSTT-it, 

Qëllimi i Projektit: 

Konsideratat kryesore për implementimin e projektit: “Migrimit drejt teknologjive të avancuara 

telekomunikuese MPLS-TP” janë: 

- Do të plotësohen kushtet e kërkuara nga ENTSO-E dhe Electronic Highway  Technical 

Reference Manual (TRM) 
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- Të zgjerojë rrjetin ekzistues të telekomunikimeve për të mbështetur më mirë 

shërbimet e brendshme, 

- Si Kompani Publike është gjithashtu e rëndësishme të nxis zhvillimin e shoqërisë së 

informacionit dhe komunikimeve të Kosovës 

-  Për të krijuar infrastrukturë, përvojë dhe njohuri për të përmbushur me sukses sfidën 

e rrjeteve të zgjuara të së ardhmes. 

Implementimi i projekteve parashihet gjete tërë periudhës 2023-2024.  

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. 

 

o Projekti ID 033: “Ndërrimi i pajisjeve të rrjetës LAN  në qendër dhe  Nënstacione” 

Pajisjet e rrjeti i TIK në qendër dhe në nënstacione janë pajisje të vjetruara (pjesa më e madhe 

mbi 10 vjet) dhe si të tilla ju ka kaluar jeta e përdorimit prandaj ndërrimi i tyre dhe përshtatja me 

proceset avancuese të parapara ne sisteme tjera dhe TIK është imediate.  

Përmbajtja e  përgjithshme e projektit 

- Furnizimi me pajisje të rrjetës -core në qendër 

- Furnizimi me pajisje të rrjetës -acces në qendër dhe nënstacione  

Objektivat e projektit dhe përfitimet 

Investimi në rrjetin e TIK ofron stabilitet dhe efikasitet të shërbimeve mbështetëse të TIK, në 

qendër dhe nënstacionet e KOSTT. Përveç kësaj mundësohet monitorimi i mirëfilltë i  rrjetës.  

Plani i implementimit të projektit është paraparë gjatë vitit 2023-2024. 

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. 

 

o Projekti ID 034: ”Licenca për softuer  (MS Project, MS Visio, SQL Server,  Acrobat, 

Netwriks Auditing, Remote Aministratione, Solarwinds patch Menager)” 

Për operim të sistemit të TIK-së, licencimi i softuerit është një nga hallkat e kushtëzuar nga ligjet 

ndërkombëtare dhe vendore por edhe nga politikat e TIK të KOSTT, kështu që aplikacionet 

softuerike  që i shfrytëzon KOSTT-i nuk mund të jenë aplikacione pirate.   

Përmbajtja e  përgjithshme e projektit 

- Rritja e numrit të licencave të MS Project, MS Visio, SQL Server) 

- Blerja e licencave të reja të Adobe Arcobat 

- Blerja e licencave administruese-monitoruese  
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Objektivat e projektit dhe përfitimet 

Investimi në licencim të aplikacioneve të domosdoshme për mbarëvajtjen e punës përveç 

obligimit ligjor sjell benefite edhe lidhur me rifreskimin e softuerit i cili në kohën e sotshme kur 

kërcënimet e vazhdueshme të sulmeve kibernetike janë në rritje është një nga premisat e para 

mbrojtëse në sistemit të TIK dhe vetë mirëmbajtjes së aplikacionit.  

Projekti është paraparë  të realizohet gjatë vitit të 2023-2024 

 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. 

o Projekti  ID 035: “Zhvillimi  i Aplikacionit të Aseteve”  

Zhvillimi  i Aplikacionit të Aseteve është aplikacion për menaxhimin e aseteve te kompanisë i cili 

është një parakusht teknik dhe ekonomik për mbajtjen e kontrollit të aseteve sepse ofron të 

dhënat teknike, një pasqyrë financiare dhe administrative të tyre. Ai do të jetë esencial për 

mbarëvajtjen e planifikimit dhe realizmit të mirëmbajtjes, menaxhimit të buxhetit kërkesave për 

blerje, kontrollin mbi depo si dhe krijimin elektronik të kronologjisë së lëvizjes së aseteve. 

Menaxhimi i aseteve në kohë reale ofron pasqyrë të përgjithshme të gjendjes, vendndodhjes, 

sasive, karakteristikave, vitin e prodhimit e veçorit tjera të aseteve që dispononon kompania e 

gjithsesi inkorporimi i urdhëresave të punës në këtë aplikacion e mbyll ciklin e plotë të lëvizjes se 

aseteve dhe funksionalizimit te saj në procesin e mirëmbajtjes.  

Përmbajtja e  përgjithshme e projektit 

- Adaptimi i aplikacionit ekzistues dhe pregaditja për zhvillim 

- Zhvillimi ssipas kërkesave dhe dizajnit softuerik të proceseve të punës  

- Lansimi i produktit final 

Objektivat e projektit dhe përfitimet 

Ndërlidhja e proceseve të punës duke filluar nga mirëmbajtja e planifikuar, gjenerimi i 

urdhëresave e punës, stafit që involvuar, asetet e përdorura, intervenimet e kryer, raportimi dhe  

mbyllja e ciklit të ngjarjes. Kjo përveç tjerash krijon data bazën ku mbetet historiku  i ngjarjeve, 

një regjistrim central , real time që gjeneron raportet e detajuara të gjendjes ne mirëmbajtje, depo 

dhe planifikim të saktë.  

Ky projekti është paraparë  të realizohet gjatë vitit të 2023-2024 

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. 

o Projekti ID 036: ”Zhvillimi dhe avancimi i kosttportalit (implementimi i kërkesave të 

reja)” 
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Zhvillimi i automatizimit të kërkesave të reja në aplikacionin ekzistues kosttportal respektivisht 

avancimi i tij është parë si domosdoshmëri e ndërlidhjes së cikleve të tashme të automatizuara 

me ciklet tjera të punës ende të pa automatizuara. Tendenca që të dhënat të kthehen në 

informata të shpejta dhe të sakta është një kërkesë e kohës jo vetëm për shkak të fleksibilitetit 

dhe kursimit të kohës por gjithsesi edhe mundit dhe saktësisë. 

Përmbajtja e  përgjithshme e projektit 

Janë identifikuar një nunër i kërkesave të cilat mund të inkorporohen në aplikacionin ekzistues të 

cilat vijnë nga vete sektori TIK, departamenti i Shërbimeve Përkrahëse,  Burimeve Njerëzore, i 

Prokurimit dhe ai i Financave.   

Objektivat e projektit dhe përfitimet 

Avancimi i aplikacionit me zhvillimet e parapara mundëson rritjen e fleksibilitetit, saktësisë dhe 

shpejtësisë së marrjes së informacioneve të nevojshme nga proceset e punës së KOSTT dhe 

njëkohësisht rrit kontrollin dhe administrimin e këtyre proceseve, informata të vlefshme sidomos 

në vendimmarrje analitike gjatë planifikimit të buxhetit dhe identifikimit të nevojave për blerje të 

reja. 

 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. 

o Projekti  ID 037: “Furnizim me harduer” 

Në sistemin TIK të KOSTT janë në shfrytëzim një numër të madh i aseteve (mbi 200 PC  aktive, 

rreth 35 server virtual dhe fizik , 4 storage, 60 switch, një numër i konsiderushëm i printerëve, 50 

pajisje të kontrollës kohore dhe pajisje tjera përcjellëse, kamera, telefonaVoIP). Konform 

politikave të sektorit të TIK ndërrimi i PC-ve bëhet në çdo pesë vjet aq sa parashihet  amortizimi i 

tyre. Përveç amortizimit kohor, migrimi i sistemit operativ i realizuar në vitin 2021 këtë gjë e ka 

bërë domosdoshmëri.  

Përmbajtja e  përgjithshme e projektit 

Në kuadër të buxhetit për harduer parashihen përveç blerjes së PC-ve edhe  blerjet e server-ëve, 

firewallit, storage-it, switch-ave, shiritave magnetik, kontrollave kohore, printerëve dhe pajisjeve 

tjera përcjellëse te cilat gjithashtu e kanë kohën e vete të amortizimit.  

Objektivat e projektit dhe përfitimet 

Furnizimi me harduer është jetik në ofrimin optimal të shërbimeve që ofron sektori TIK. Rritja e 

kërkesave në shfrytëzimin e resurseve të këtij sistemi dhe amortizimi i pajisjeve janë dy 

komponentë që këtë proces e bëjnë të vazhdueshëm.  

Furnizimi me harduer është projekt i cili parashihet të jetë i vazhdueshëm në vitet 2023, 

2024,2025,2026,2027. 
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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. 

 

o Projekti ID 038: “Sistemi i backupit” 

Nevoja për krijimin e një sistemi backup për sektorin TIK determinohet për shkak të obligimeve 

që mban KOSTT për operimin e sigurt të transmetimit të informacionit dhe domosdoshmërinë e 

krijimit të infrastrukturës për vazhdimësinë e biznesit, e cila është kërkesë e ENTSOE-s, e 

Standardit ISO27001.  

Përmbajtja e  përgjithshme e projektit 
Në këtë projekt parashihet krijimi i infrastrukturës & pajisjeve të sistemit backup të TIK (serverët, 

firewallat, switchat, storagat etj.) dhe ndërlidhja me sistemin ekzistues.  

Objektivat e projektit dhe përfitimet 
Sektori TIK ka mungesë të sistemit redudant (backup) i cili duhet të jete alternativ për rastet e 

rënieve  të mundshme teknike të sistemit ekzistues. Por duhet të ekzistoj edhe për rastet të 

nevojave për zhvendosje në qendrën emergjente (avari, katastrofat etjer) ku parashihet 

zhvendosja e stafit esencial  ky sistem nuk ka alternativë. Vazhdimësia e biznesit e ka normën e 

parë krijimin e sistemit redudant.  

Plotësimi i kërkesave të ENTOSE është një detyrim që KOSTT e ka marr mbi vete dhe në këtë 

kontekst teknologjia e informacionit e rritë gjasën për të mbajtur sistemin funksional 24/7/365. 

Ky projekt i cili parashihet të jetë i vazhdueshëm në vitin 2023. 

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. 

 

o Projekti  ID 039: “Softuer për detektimin e sulmeve kibernetike” 

Në dekadat e fundit teknologjia është integruar gati në çdo vend pune. Tani jetojmë në një botë 

më të përparuar teknologjike por megjithëse e dobishme na ekspozon ndaj rrezikut të shtuar nga 

krimet kibernetike përmes Internetit e sidomos viteve të fundit në masë të madhe është shtuar 

rreziku.  

Përmbajtja e  përgjithshme e projektit 
KOSTT posedon Antivirusin F-secure që nga viti 2014 i cili ka qene efektiv dhe e kemi stafin qe 

është i trajnuar për mirëmbajtje dhe monitorim te tij në kuadër të pajisjeve të lidhura në sitem. 

F-Secure e ka ka zhvilluar së fundmi edhe një modul F-Secure Rapid Detection & Response qe e 

prejudikon mbrojtjen nga sulmet në vet sistem. 
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Objektivat e projektit dhe përfitimet 
Sulmet e synuara të sigurisë kibernetike mund të jenë të vështira për t'u analizuar dhe për t'u 

përgjigjur ndaj tyre si dhe bëhet një problem jashtëzakonisht i madh i cili bartë me vete kosto 

shumë të lartë në rastet e dëmtimit të të dhënave. Vetëm faza e rehabilitimit pas sulmit kibernetik 

mund të zgjasë me muaj. Sulmet pa skedar (fileless) nuk mund të identifikohen nga mbrojta 

tradicionale me antivirus dhe sulmet e shënjestruara shpesh kalojnë pa u vërejtur me muaj të tërë 

apo edhe vite 

Me implementimin e ‘F-Secure Rapid Detection & Response’ mund të fitojmë dukshmëri 

kontekstuale në sigurinë e sistemit të TIK, mund të identifikojmë kërcënimet dhe mund të 

ndalojmë sulmet para se ato të ndodhin në dëmtimin e të dhënave të ndjeshme, konfidenciale 

ose mbrojtjen e tyre nga ekspozimi ndaj palëve të paautorizuara si një krim kibernetik    

Përfitimet nga përdorimi i  ‘F-Secure Rapid Detection & Response’ janë: 

- Monitoron në mënyrë të vazhdueshme rrjetin dhe zbulon në mënyrë të detajuar 

sulmet kibernetike. 

- Ndihmon dhe ofron përgjigje të saktë dhe udhëzime të integruara kur ka sulme apo 

rreziqe kibernetike si dhe asistencë profesionale nga F-Secure 

- Vizualizon sulmet në kontekst më të gjerë me të gjitha çështjet përkatëse, zbulimet si 

dhe gjetjet ne tërësi 

- Mundëson identifikimin e kërcënimeve të avancuara në mënyrë automatike në bazë 

të niveleve të rrezikut 

- Ndalon sulmet shpejt me udhëzime te integruara ose te automatizuara  

- Ofron zgjidhje të çështjeve të vështira si dhe analiza të incidenteve sipas kërkesës  

- Përmes konzolës ofron mundësi të menaxhimit më të lehtë 

- Dukshmëri e plotë në të gjithë mjedisin TIK 

Furnizimi me harduer është projekt i cili parashihet të jetë i vazhdueshëm në vitet 2023 dhe 2026. 

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. 

o Projekti  ID 040: “Licensat NGFW” 

TIK ka në shfrytëzim firewall harduerik me softuer të integruar. Ky softuer ka licencë trevjeçare 

prandaj dhe pas skadimit të afatit duhet të vazhdohen licencat me qëllim që firewall të jetë 

funksional. Afati i licencave aktuale është 17.011. 2023.    

o Projekti  ID 041: “Licensa Barrakuda” 
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TIK ka në shfrytëzim një pajisje për arkivim automatik të email-ave të KOSTT me softuer të 

integruar. Licenca për softuer e kësaj pajisje skadon me 28.11.2023. Për të qenë pajisja 

funksionale dhe për të qene jo ilegale gjithashtu duhet të vazhdohet me rilicencimin e saj.  

Një mungesë vazhdimi i licencës përveç qe e konfronton KOSTT-in me ligjet në fuqi nuk garanton 

punë funksionale të firmwarit të saj.        

o Projekti  ID 042: “Licensa për AV” 

Një nga softuerët pa te cilin nuk mund të mendohet operim normal i sistemit të TIK është softueri 

për Antivirus. Ky softuer gjithashtu i posedon Licencat e veta që janë aktive e me kohëzgjatje tri 

vjeçare (deri me 17.05.2023). Pas skadimit të afatit trevjeçar duhet të vazhdohet me rilicencimin 

e tyre.  Dështimi i vazhdimit të licencave përveç qe e konfronton KOSTT-in me ligjet në fuqi 

pamundësohet rifreskimi i softuerit pa të cilin nuk mund të flitet për sigurinë e dhe të dhënave në 

pajisjet, aplikacioneve e sistemit TIK të KOSTT.  

Përmbajtja e  përgjithshme e projekteve ID 040, ID 041 dhe ID 042 

Projektet me ID 040, ID 041 dhe ID 042 përmbajnë detyrimet për vazhdimin e licensave që dalin 

konform obligimeve të shfrytëzimi të pajisjeve ndaj prodhuesit.  

Objektivat e projektit dhe përfitimet ID 040, ID 041 dhe ID 042 

Operimi me softuer të licencuar shmang dënimet e sanksionueshme dhe ofron rifreskimin e 

softuerit/firmwarit pa të cilët nuk mund të flitet për siguri të shfrytëzimit më tutje. Këto Licenca 

kërkojnë vazhdimisht përtëritjen e kontratave të licencimit sepse janë të kufizuara me afate 

kohore. Në ketë kontekst parashihen projektet e sipërcekura  

Këto projekte parashihet të realizohen ne vitin 2023 dhe 2026 

KBA e Projektit  me ID 040, ID 041 dhe ID 042 

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. 

o Projekti  ID 043: “Zhvillimi i aplikacionit të GIS” 

Aplikacione për digjitalizimin e shtrirjes gjeografike të  KOSTT do të mundëson krijimin e hartave 

digjitale të kompanisë, një sistem që krijon, menaxhon, analizon dhe harton të gjitha llojet e të 

dhënave duke bashkëvepruar me aplikacionin e aseteve. 
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Përmbajtja e  përgjithshme e projektit 

Ky projekt përfshin: 

- Krijimin e bazës së të dhënave për hartat digjitale të aseteve në KOSTT 

- Ndërlidhje me aplikacionin e aseteve UMA 

Objektivat e projektit dhe përfitimet 

Sistemi i informacionit gjeografik (GIS) është sistem që lidh të dhënat me një hartë, duke integruar 

të dhënat e vendndodhjes (ku janë gjërat) me të gjitha llojet e informacionit përshkrues (si janë 

gjërat atje). Kjo siguron një bazë për hartëzimin dhe analizën që përdoret pothuajse në çdo sektor 

kritik. GIS i ndihmon përdoruesit të kuptojnë modelet, marrëdhëniet dhe kontekstin gjeografik. 

Përfitimet përfshijnë përmirësimin e komunikimit dhe efikasitetit, si dhe menaxhimin dhe 

vendimmarrjen më të mirë. 

Ky projekt parashihet të realizohen ne vitin 2023 

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. 

 

o Projekti ID 044: “Renovimi i Ndërtesave Komanduese” 

Për këtë projekt kërkesa në ZRRE  është paraqitur edhe më parë. Duke konsideruar rëndësinë e 

lartë nga aspekti i efiçiencës së energjisë si dhe obligimi për krijimin e kushteve më të mira dhe 

më të sigurta për punë të operatorëve në  nënstacione, kjo kërkesë është paraqitur edhe në planin  

e buxhetit.  

Për nënstacionin Prishtina 4 është planifikuar në vitin 2022, duke vazhduar me NS Prizreni 2, NS 

Vitia (pjesët e stabilimenteve), NS Gjakova 2 (kati i parë), etj. 
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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  prandaj edhe është kërkuar vazhdimi i investimeve në 

Nënstacione. Në kuadër të këtyre projekteve prioritet ju është dhënë eliminimit të materialeve të 

rrezikshme, pastaj ndërrimit të dritareve dhe dyerve, në të cilat gjendja e dritareve  në dhomat e 

kthinave është e rëndë dhe për këtë kemi shpenzime të mëdha  të energjisë elektrike.  

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; 

- riparimet e dyshemeve. 

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. 

Implementimi i projekteve parashihet gjete tërë periudhës 2023-2027.  

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. 

o Projekti ID 045:  “Punimi i rrethojave në Nënstacione”  

Duke konsideruar rëndësinë e lartë nga aspekti i sigurisë fizike të këtyre nënstacioneve, kjo 

kërkesë është paraqitur edhe në planin  e buxhetit .  
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Shqyrtimi i problemit 
Meqë rrethojat në këto Nënstacione  si dhe ndriçimi i saj nuk kanë qenë pjesë e investimit 

paraprak, ndërsa gjendja e tyre nuk i përmbushë standardet e sigurisë për objektet të kësaj 

rëndësie të lartë është i domosdoshëm ndërtimi i rrethojës së re.  

Në vazhdimësi duhet të intervenohet në punimin e rrethojave të reja në NS Vitia dhe NS Istogu, 

NS Prishtina 5, etj. dhe të cilat i kanë rrethojat tejet të vjetruara dhe të dëmtuara nga korrozioni, 

si dhe lartësia e tyre aktualisht  nuk i plotësojnë kriteret e mjaftueshme për objektet energjetike. 

Përmbajtja e  përgjithshme e projektit 

Në kuadër të këtyre projekteve përfshihet: 

 ndërtimi i rrethojës së re metalike, të zinkuar sipas prototipit; 

 dyerve automatike, monitorimit të hyrjes dhe kontrollimit nga distanca,  

 ndriçimit të rrethojës sipas standardeve të parapara teknike për NS. 

Objektivat e projektit dhe përfitimet 
Objektiva primare e realizimit të këtyre projekteve është ngritja e sigurisë në NS dhe mbrojtja e 

aseteve vitale të KOSTT që  ato të mbahen të 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. 

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. 

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

të realizuara gjer tani plani implementimit përfshinë periudhën 2023-2027. 

  

o Projekti ID 047: “Punimi i depos së mbyllur  në Obiliq” 

Për këtë projekt kërkesa në ZRRE  është paraqitur edhe në vitin e kaluar (kërkesë për realizim ne 

vitin 2020). Duke konsideruar rëndësinë e lartë për hapësira për deponim të pajisjeve si pjesë 

rezerve dhe materiale tjera të nevojshme për punë, të cilat vlerësohen me vlera të larta, si dhe 

duke marrë parasysh se janë shtuar shumë me rritjen e numrit të aseteve të KOSTT, kjo kërkesë 

është paraqitur edhe në planin  e buxhetit për vitin 2020. Kërkesa është shqyrtuar nga 

menaxhmenti i lartë, me të gjitha arsyetimet (ashtu si është dhënë në arsyetimin e tekstin si më 

poshtë), dhe është aprovuar nga Bordi i Drejtorëve të KOSTT me aprovimin e Buxhetit te rishikuar, 

gusht 2020. 

Ky projekt është ne procedurë në OSHP. 

Prandaj, paraqesim kërkesë për shqyrtim dhe aprovim të këtij projekti në planin Investiv  
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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 sigurt, si dhe menaxhimi i tij padyshim që do të ishte më i 

kontrollueshëm. 

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. 

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. 

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. 

Ky projekt është ne procedure shqyrtimit nga OSHP . 

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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o Projekti ID 048: “Rinovim i pjesës së lokaleve në Kurriz (mbi plato)” 

Në bazë të analizave të cilat do të prezantohen në vazhdim është konsideruar si investim i 

nevojshëm si për arsye të ngritjes se sigurisë së punëtorëve në qasjen e tyre në zyrat ekzistuese 

të KOSTT në Kurriz duke e ndërruar pozitën e hyrjes në objekt, ashtu edhe nga aspekti i krijimit të 

hapësirave të reja për punë. 

Prandaj, paraqesim kërkesën për shqyrtim dhe aprovim të këtij projekti në planin Investiv . 

Shqyrtimi i problemit 

Në  zyrat ekzistuese të KOSTT në Kurriz qasja bëhet nga shkallët e jashtme të cilat janë të 

pambuluara. Mbulimi eventual i tyre do të bënte errësimin e hapësirave te punës, prandaj 

ndërrimi i hyrjes duke e pozicionuar të njëjtën nga platoja ashtu si është dhënë në skemën e 

mëposhtme do ti sillte benefite të shumta shfrytëzimit të këtyre zyrave fillimisht duke e ngritur 

sigurinë e qasjes në objekt si dhe rregullimin e disa hapësirave ë cilat nuk janë rinovuar nga viti 

1985. 
Arsyet e benefiteve në rastin e renovimit të lokaleve mbi plato: 

- ngritja e sigurisë dhe kualitet te zyrave ekzistuese duke nderuar pozitën e hyrjes ne zyra 

- krijimi i hapësirave te reja për pune 

- pamja nga jashtë e objektit (pjesës së lokaleve që janë në pronësi të KOSTT-it) është mjaft 

e keqe,  dhe kjo ka ndikim në imazh të kompanisë 

- eliminimi i problemeve gjate periudhës se dhënies me qira nga qiramarrësit  

- ngritja e sigurisë(instalimi i sistemeve të alarmit kundër zjarrit) 

Përmbajtja e  përgjithshme e projektit 

Në kuadër të këtij  projekti përfshihet: 

- Punime demoluese; 

- Mbyllja dhe mbështjellja e fasadës; 

- Punimi i dyerve, dritareve, dyshemesë, elektrikes,  etj. 

                                   

Objektivat e projektit dhe përfitimet 

Objektiva primare e realizimit të këtij projekti është krijimi i qasjes së sigurte në zyra si dhe krijimi 

i hapësirave të reja për punë.  

Plani i implementimit te projektit 

Ky projekt planifikohet  të  realizohet në vitin 2023. 

KBA e Projektit 
Lokalet mbi plato do të duhej të rinovohen në bazë të projektit ideorë ku do të fitojmë 2X6 vende 

të reja të punës, ndërsa njëri të shërbej si hyrje e re për zyrat e KOSTT me ç ‘rast do të rritej edhe 

kualitet i zyrave ekzistuese. 

Qiraja nga lokalet: 

Qiraja e inkasuar për 3 vite nga të gjitha lokalet në Kurriz është rreth 36,000.00 Euro. 
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Gjatë përpilimit të projekt propozimit është përcaktuar vlera e përafërt e renovimit të këtyre 

hapësirave rreth 45,000.00Euro. 

Meqë më lartë është dhënë vlera e inkasuar për tri vite  nga qiraja nga këto lokale si dhe nevoja e 

domosdoshmërisë për realizim të tij mund të përfundohet se ka arsyeshmëri  të plotë për 

propozimin e dhënë në këtë dokument. 

 

o Projekti ID 049: “Renovimi i objektit afarist ne Obiliq Kastriot” 

Objekti afarist në Obiliq /Kastriot  është objekt i ndërtuar në vitet e 80-ta.  Në periudhën e 

pasluftës objekti ishte i uzurpuar dhe KOSTT nuk kishte qasje në këtë pronë. Për këtë arsye objekti 

ka pësuar degradim të madh arkitektonik dhe funksional. (foto 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 

krijimin e hapësirave të reja për punë, në këtë rast për ekipet e Mirëmbajtjes së linjave dhe ekipet 

e Mirëmbajtjes së Nënstacioneve,  prandaj edhe është paraparë  renovimi i këtij objekti.  

Përmbajtja e  përgjithshme e projektit 

Në kuadër të këtij projekti përfshihet: 

- Kthimi i funksionit afarist këtij objekti 

- Vendosja e  dritareve dhe dyerve të aluminit me ura termike dhe qelq termopan termik, 

dyshemetë, nyjet e reja sanitare, muret e planifikuara sipas projektit, krijimi i kuzhinave 

doracake për punëtorët të cilët punojnë në këto ekipe, etj; 

- mbështjellja e fasadës me material termoizolues; 

- vendosja e ndriçimit efiçient në objekt; 

- instalimi i ngrohjes   

Objektivat e projektit dhe përfitimet 
Sipërfaqja bruto e objektit e ndarë në dy nivele është 710 m2. 

Objektiva primare e realizimit të këtij projekti është kthimi nën menaxhim i pronës së KOSTT me  

krijimin e hapësirave për punë, duke respektuar kushtet e efiçiencës së energjisë si obligim Ligjor, 

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

objektet e KOSTT. 

Plani i  implementimit te projektit 

Plani i implementimit të projektit është me fillim në vitin 2023 dhe përfundim në vitin 2024.  

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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o Projekti ID 051: “Punimi i infrastrukturës përcjellëse ne lokacionin e NS Kosova B” 

Shqyrtimi i problemit 

Infrastruktura ndërtimore në lokacionin e NS Kosova B është mjaft e vjetruar, ashtu si dhe një 

pjese e kanaleve së bashku me kapak, rrethoja e cila e ndanë zonën primare nga zona e sigurisë 

së lartë gjithashtu është tejet e koroduar. Njëkohësisht këtu parashihet të bëhet pastrimi dhe 

gjelbërimi i zonës mbrojtëse nga rruga me qëllim të fisnikërimit të lokacionit të NS si pjesë 

industriale e vendosur në zonë banuese. 

 

Përmbajtja e  përgjithshme e projektit 

Në kuadër të këtij projekti përfshihet: 

- Riparimi i kanaleve për kabllo/kapakëve të dëmtuar 

- Punimi i rrethojës sekondare brenda lokacionit të Nënstacionit 

- Mbjellja e gjelbërimit 

-  

Objektivat e projektit dhe përfitimet 

Objektiva primare e realizimit të këtij projekti është riparimi i domosdoshëm në pjesët e kalimit 
të kabllove, ngritja e nivelit të sigurisë në Nënstacion, fisnikërimit të lokacionit të NS si pjesë 
industriale e vendosur në zonë banuese. 

Plani i implementimit të projektit është me fillim në vitin 2023.  

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. 

 

o Projekti ID 052:“Punimi i infrastrukturës përcjellëse në lokacionin e NS Kosova A” 

Shqyrtimi i problemit 
Në NS Kosova A duhet të bëhet ri planifikimi i terrenit dhe nivelimi në pjesën e pasme të ndërtesës 

komanduese duke formuar shkarpa për evitim të pjerrësisë se madhe, rrethoja metalike te 

pusetat e furnizimit me ujë të ftohësve të KEK duke evituar rrezikun e qasjes si dhe mbjelljen e 

barit për stabilizim të terrenit në një sipërfaqe nga afërsisht 17000 m2. 

Përmbajtja e  përgjithshme e projektit 

Në kuadër të këtij projekti përfshihet: 
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- Pastrimi i terrenit dhe përgatitja e punishtes duke përfshirë edhe vendosjen e shenjave 

paralajmëruese the rrezikut 

- Gërmimi dhe rrafshimi i dheut se kategorisë III dhe the IV dhe nivelimi i tije(zbrazja) ne 

pikat e ultë të lokacionit. 

- Rregullimi i terrenit dhe mbjellja e barit 

- Furnizimi me material, punimi, dhe montimi  i kapakëve të pusetave,  

- Punimi i rrethojës mbrojtëse përreth  
-  

Objektivat e projektit dhe përfitimet 
Objektiva primare e realizimit të këtij projekti është ngritja e nivelit të sigurisë në Nënstacion. 

Plani i implementimit të projektit është me fillim në vitin 2024.  

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. 

Projekti ID 053: ,,Renovimi i objektit të KOSTT në lokacionin e SSH Drenas’’ 

Objekti i KOSTT i cili gjendet në kuadër të lokacionit të Stabilimenteve shpërndarëse në  

Çikatovë/Drenas që nga paslufta është jashtë përdorimit dhe është i demoluar në tërësi. Meqë 

objekti është i ndërtuar nga materiali i fortë/shtylla dhe traje nga betoni i armuar, ndërsa KOSTT 

ka nevojë për hapësira përcjellëse për realizimin e funksioneve te veta primare parashihet 

renovimi i të njëjtit duke ia ndërruar dedikimin në hapësira për arkivim të dokumentacionit si dhe 

qendër trajnimi. 

Përmbajtja e  përgjithshme e projektit 

Në kuadër të këtij projekti përfshihet: 

- Vendosja e  kulmit të ri nga tjegullat, dritareve dhe dyerve të aluminit me ura termike dhe 

qelq termopan termik, dyshemetë, nyjet e reja sanitare, muret e planifikuara sipas 

projektit,  etj.; 

- mbështjellja e fasadës me material termoizolues; 

- vendosja e ndriçimit efiçient në objekt; 

- instalimi i ngrohjes   

 

Objektivat e projektit dhe përfitimet 

KOSTT ka nevojë për hapësira për arkivim të dokumentacionit, pasi që në ndërtesën qëndrore ka 

mungesë të hapësirave . 

Plani i  implementimit te projektit 

Plani i implementimit të projektit është me fillim në vitin 2023-2024. 

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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1.5.  Lista e projekteve të  Sistemit të Operimit  dhe  Marketit   në kuadër të planit 

investiv 2023-2027 dhe përshkrimi i projekteve   

 

 Në  grupin e  projekteve të  Sistemit të Operimit  dhe  Marketit  janë edhe  disa projekte të  

vogla të cilat  nuk e tejkalojnë  pragun e përcaktuar me rregullën e ZRr-e ,por  që në aspektin 

e rëndësisë  kanë prioritet të lartë  dhe janë me rëndësi të madhe  në përmbushjen e obligimeve 

të KOSTT –it  konform  kërkesave të  Tregut të energjisë , plotësimit të kushteve për operim 

të sigurte dhe besueshmëri të sistemit , sigurinë e objekteve , ripërtrirjen e licencave  për  

funksionim të sigurte të Sistemit të  teknologjisë informative. Me poshtë janë dhënë 

përshkrimet  për disa projekte :  

o Projekti  i Marketit   ID 025/ Zhvillimi i platformës për ndrrimin e furnizuesit 

dhe menaxhimin e matjeve 

Sipas Ligjit për Energjinë Elektrike, të drejtën e ndërrimit të Furnizuesit e ka çdo 
konsumator fundor, familjar ose jo familjar, ndërsa përgjegjësia për menaxhimin e procesit të 
ndërrimit të Furnizuesit i është dhënë Operatorit të Tregut.  
Në Udhëzuesin për Liberalizimin e Tregut të Energjisë Elektrike në Kosovë të ZRrE-së janë 
përcaktuar kriteret dhe afatet kohore të de-rregullimit të çmimit për furnizimin e 
konsumatorëve fundorë, ku në mes tjerash parashihet edhe de-rregullimi i çmimit duke u 
bazuar në nivelin e tensionit në të cilin janë të kyçur konsumatorët.  
Në anën tjetër fillimi i operimit të ALPEX do të garantoj transparencë dhe konkurrencë në 
tregun e energjisë elektrike dhe do të ndikoj në rritjen e pjesëmarrësve të tregut gjë që do të 
ofroj më shumë mundësi për konsumatorët për ndërrimin e furnizuesit.  
Bazuar në përgjegjësitë për menaxhimin e procesit të ndërrimit të Furnizuesit dhe në 
zhvillimet që kanë të bëjnë me këtë proces, KOSTT - Operatori i Tregut ka ndërmarrë dhe 
do të ndërmerr veprimet e nevojshme për menaxhimin e procesit të ndërrimit të Furnizuesit, 
në përputhje me Rregullat e Tregut dhe në afatet kohore të përcaktuara në udhëzuesin e 
ZRrE-së. Megjithatë duke pasur parasysh afatin kohor brenda të cilit duhet të përfundohet 
procesi i transferimit të konsumatorit dhe numrin e konsumatorëve që kanë të drejtën e 
ndërrimit të furnizuesit e që në të ardhmen ky numër pritet të rritet, atëherë planifikohet 
sigurimi i një platforme që ky proces të kryhet në mënyrë automatike dhe të jetë i 
auditueshëm. 
 

 
 

1.6.  Rreziqet kryesore në arritjen e Planit  Pesëvjecar investues 2023-2027 

 



 

PLANI PESЁVJEÇAR  INVESTUES  

I TRANSMETIMIT  

           2023-2027 

DT-MP-002 

ver. 1.0 faqe 51 nga 52 

Departamenti: MENAXHIMI I PROJEKTEVE DHE 
INXHINJERINGUT 

 

 
Sfidë e investimeve kapitale përmes projekteve kapitale, është planifikimi i mirë dhe 
implementimi i projekteve kapitale në kohë, në mënyrë kualitiative dhe brenda buxhetit,në 
mënyrë që implementimi i projekteve të zhvillohet në kohë dhe në mënyrë kualitaitve, 
prioritet duhet kushtuar edhe vlerësimit dhe menaxhimit të rreziqeve. 
Rreziqet, gjatë implementimit të këtyre projekteve kapitale, duhet paraparë, gjegjësisht 
duhet planifikuar më kohë, dhe ato të futen në vlerësimin e kohës së implementimit të 
projekteve, që ndërlidhen me ndërtimin e infrastrukturës së Sistemit Transmetues. 

KAE 
 Kategoritë e Rrezikut 

Si më poshtë janë dhënë  disa kategorive të rrezikut mund të përdoren si një pasqyrë e nivelit 
të lartë të zonave të mundshme të rrezikut. Kategoritë kryesore te rrezikut janë:  

 Forca  Madhore  -  Mosë mundësi e punës për shkak të kushteve atmosferike , 
ngjarjeve politike , Covidit   etj:  

 Financiare  - Mos planifikimi I mire dhe tejkalimi i kostos së projekteve , kufizimet 
buxhetore, çështjet e financimit nga institucionet financiare si: KfW, mos  
nënshkrimi i marrëveshtjes  per kredi në kohë  etj. 

 Situata  globale  politike  dhe  Kriza  Globale Energjetike ;  

 Ndikimi  në gjendjen  Financiare të KOSTT për shkake të palëve të treta ( Pjesa e 
Veriut  të Mitrovicës , KEDS , KEK, etj)  ,   

 Programi  -   Mospërfundimi në kohë, kufizimet në arritjen e qëllimeve 

 Menaxhimi  - kompleksiteti i projektit, 

 Komunikimi  - Dështimi për të kënaqur kërkesat e përdoruesit / pritjet 

 Operacionale - Dështimi për të përmbushur kërkesat e përdorimit, trajnimit dhe 
Mirëmbajtjes; 

- Vonesat në projekt për shkak të Procedurave të Prokurimit të KOSTT‐it, 
KfW,  

- Shkyçjet e stabilimenteve elektrike, që ndërlidhen me KEDS si dhe me vet 
Sistemin Transmetues; 

- Vonesat e shkaktuar nga pala  pergjegjëse për përgaditjen e dizajneve bazike  
dhe dokumentacionit për  marrjen e lejeve ;  

- Procedurat për shpronësimet e tokave, vlerësimet e dëmeve dhe servituti 
gjatë ndërtimit të linjave transmetuese, konform ligjeve në fuqi ; 

- Procedurat dhe Vonesat e shkatura nga  Ministritë përgjegjëse ,institucionet  
komunale , për  marrjen e pëlqimeve/lejeve ndërtimore ,  etj   

 Politike     -     Ndikimi i humbjes së shërbimit ndaj qytetarëve, të ekspozimit të 
mundshëm dhe detyrimi ndaj qeverisë së shtetit 

 Organizative  -   Orientimi kah objektivat strategjike/vizioni i kompanisë 
 

   Planifikimet në zbutjen e këtyre rreziqeve – Menaxhimin e Rreziqeve   :   
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Menaxhimi I rreziqeve të plnait investiv duhet se pari   kategorizura  dhe ndërrmarë hapat  
hapa themelorë: 

 Identifikimi i rreziqeve – Projekt Menaxheri në bashkëpunim me  ekipin e vetë bë 
identifikimin e rreziqeve problemet tipike, që mund të ndikojnë negativisht në 
projekt, 

 Vlerësimi i rreziqeve – rangon rreziqet sipas rëndësisë në bazë të probabilitetit 
të paraqitjes, ndikimin e paraqitjes dhe shkallën e sigurisë së rrezikut, 

 Planifikimi i reagimit të rrezikut – analizon alternativat e vlerësimit të rrezikut 
dhe modifikon planin e menaxhimit të projektit dhe orarin e projektit për të 
rregulluar atë, konform rreziqeve, 

 Monitorimi i rreziqeve – përmes projektit, vazhdohet me rishqyrtimin e profilit 

të rrezikut, ri‐vlerësimn e rreziqeve të mëdha, dhe përmirësimi i profilit të 
rrezikut me veprime të ndërmarra, 

 Dokumentimi i mësimeve të nxjerra – mësimi nga identifikimi i rrezikut, 
vlerësimi, dhe procesi i menaxhimit. Përdoret baza e të dhënave për rrezikun nga 
projektet e fundit për të planifikuar projektet aktuale dhe përdoret përvoja në 
menaxhimin e rrezikut për të rinovuar bazën e të dhënave për rrezik 
 

ANEKS 1 :  Lista e projekteve të Planit Preliminar Pesëvjecar Investues 2023-2027 (Excel) 

ANEKS 2 :  KBA për Projekte  . 
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