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Hyrje 
 
KOSTT me datë 24 gusht 2021, ka pranuar nga Zyra e Rregullatorit për Energji Raportin 
Konsultativ për Përshtatjet vjetore të Të Hyrave të Lejuara Maksimale për KOSTT. 
 
Nga çështjet e trajtuara në këtë raport, KOSTT veçon dy prej tyre për komentim, Investimet 
Kapitale dhe Shërbimet Ndihmëse dhe Furnizimi i Komunave në Veri të Kosovës. 
 
Në vazhdim janë paraqitur komentet dhe arsyetimet e KOSTT. 
 

 Investimet kapitale 
 
KOSTT në vazhdim ka përsëritur kërkesat për projekte të cilat janë obligime kontraktuale 
nga Marrëveshja e Kyçjes KOSTT-ENTSO-E, janë projekte emergjente për shkak të sigurisë së 
furnizimit, sigurisë kibernetike, përshtatje ndaj zhvillimeve në rrjetin e OSSH etj. 
 
 

1. Realizimi i infrastrukturës se transmisionit për kalim nga 10kV ne 20kV sipas 
kërkesave te KEDS  
 

Si rezultat I punimeve të cilat janë duke u realizuara nga KEDS ne Prishtinë  me qëllim te 
konvertimit te  nivelit te tensionit ne qytetin e Prishtinës nga niveli 10kV ne nivelin 20kV qe 
ka efekte të rritjes së performancës së rrjetit të tyre, zvogëlimin i mbingarkesës se rrjetit 
distributiv, ngritja e sigurisë se furnizimit, zvogëlimin e humbjeve teknike, KOSTT ka marrë 
obligime në përkrahje të këtij projekti përmes aktiviteteve të nevojshme për te ndihmuar 
këtë proces. Ne kuadër te kësaj KOSTT për te përshtatur kalimin nga niveli 10kV ne nivelin 
20kV është e domosdoshme  të behet furnizimi me kthina te reja 20 kV modulare, 
shkarkues, izolator, elemente lidhëse etj. 
Duke qenë se KEDS është në fazën e realizimit të këtij projekti dhe i cili lidhet ngushtë me 
asetet e KOSTT pasi kanë ndër lidhshmëri, punimet duhet patjetër ta përfundojmë në 
mënyrë që ky proces të mos mbetet në gjysmë të rrugës dhe mos realizimi do të reflektonte 
në cenimin e furnizimit të konsumatorëve me energji elektrike. 
 
KOSTT është në fazën e prokurimit të këtij projekti dhe pritet që shpejt të marrë epilog. 
 
KEDS është në fazën e fillimit të lëshimit të daljeve të para 20 kV.  
Sipas informatave konsumi në Prishtinë është duke u rritur në mënyrë rapide, dhe vetëm 
konvertimi i tensionit nga 10 kV në 20 kV do të krijonte mundësi të furnizimit të 
pandërprerë me energji elektrike. 
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2. Furnizimi me Makinë për adaptim të zbarrave për Ekipin e MRNS  
 

Ky projekt është i nevojshëm për projektet qe janë duke u zhvilluar "Konvertimi i tensionit 
nga niveli 10kV ne 20kV nga ana e KEDS" për NS Prishtina 2, NS Prishtina 3 dhe NS Prishtina 
6 etj. Gjithashtu është i nevojshëm për intervenimet  eventuale në nënstacione të KOSTT. 
Makina përdoret për lakim, shpim dhe prerje të zbarrave të bakrit të nivelit 10kV(20kV). 
 
Furnizimi me këtë makinë është i domosdoshëm për realizimin e objektivave të KOSTT, 
sepse mos posedimi i saj po na krijon vështirësi në sigurimin e saj (huazimin), pastaj kjo po 
na rrezikon përfundimin e punëve me kohë apo të dështimit total.   
 
 

3. Projekti” Integrimi në platformën ENTSO-e-VP platform(RGCE function)-Qasja VP 
Platforma-Qasja MVC, STA/OPC”  
 

Pas implementimit të Marrëveshjes së kyçjes KOSTT_ENTSO-e, KOSTT që nga 14 Dhjetor 
2020 ka filluar operimin si Zonë rregulluese në kuadër të bllokut Shqipëri-Kosovë, i njohur si 
blloku rregullues AK. 
 
Operimi si zonë rregulluese në kuadër të Bllokut Rregullues AK përfshinë kryesisht aktivitete 
që ndërlidhen me bashkëpunimin e OST-ve fqinje, rajonale e më gjerë, me qëllim të 
operimit të sigurte të sistemit. Bashkëpunimi i ngushtë i OST-ve bazohet në parimin e 
respektimit të rregullave dhe kodeve teknike Evropiane. Për shkak të fillimit të operimit në 
kuadër të Bllokut, KOSTT duhet të plotësojë këto objektiva: 

 Ngritja e kapacitetit të stafit të Operatorit të Sistemit dhe Operatorit të Tregut për ti 
kryer punët e reja të cilat tani më ndërlidhen pe operimin e KOSTT si Zonë 
rregulluese në kuadër të bllokut AK dhe implementimin e Marrëveshjeve operative 
KOSTT- ENTSO-E, të cilat ndërlidhen me: 

o Analiza e punës së sistemit një ditë para dhe gjatë ditës; 
o Nominimi i programit ndërkufitar dhe programeve të palëve tregtare një ditë 

para në formë të autorizuar përmes softuerëve dhe platformave adekuate; 
o Krijimi i modelit referent të rrjetit për SEE të Kosovës për qëllim të 

llogaritjeve të parametrave të sigurisë së operimit, veprimi adekuat në 
rrethana emergjente, përpunimi i planit të ri mbrojtës, alokimi i kapacitetit 
dhe llogaritja e kongjestioneve; 

o Dërgimi i të dhënave të nevojshme përmes platformave të cilat KOSTT duhet 
ti ketë, për në platformën e transparencës në ENTSO-E, etj; 

 
ENTSO-E ka krijuar grupin prej ekspertëve (PG TSO KOSTT) për monitorimin e KOSTT-it në 
plotësimin e kërkesave të cilat dalin nga SOGL (System Operation Guideline) dhe SAFA (The 
Synchronous Area Framework Agreement).  
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Kërkesat janë kryesisht teknike të cilat ndërlidhen me: 
o sigurinë e operimit të sistemit,  
o shkëmbimet tregtare ndërkufitare dhe plotësimi i kritereve nga pakëti i tretë i 

energjisë të Komisionit Evropian. 
o Sigurimi i shërbimeve ndihmëse, etj. 

 
 *Vërejtje: Të gjitha TSO-të në Evropë janë të integruara në këto platforma, dhe përdorin 
këto vegla, prandaj nuk është vetëm obligimi i KOSTT, por i të gjitha TSO-ve. 
 

4. Projekti “Softuer për detektimin e sulmeve kibernetike”  
 

Që nga viti 2014 KOSTT ka në shfrytëzim antivirusin F-Secure dhe që nga ajo kohë nuk kemi 
pas probleme sa i përket çështjes së sigurisë së sistemit të TIK në aspektin e infektimit nga 
viruset apo programet tjera malicioze.  
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.  
Gjatë vitit 2019 sulmet kibernetike janë rritur për 53% bazuar në Raportin global të rrezikut 
të të dhënave VARONIS 2019 (https://www.varonis.com/2019-data-risk-report/ ).         
Po ashtu edhe sipas raportit të Agjensionit Evropian për Siguri Kibernetike (ENISA)   
(https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2020-data-breach) 
është rritë për 54% numri i përgjithshëm i shkeljeve nga mesi i viti 2019 krahasuar me vitin 
2018. 
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.  
Përveç mbrojtjes nga viruset, F-Secure ka zhvilluar edhe softuer tjerë për mbrojtjen nga 
sulmet kibernetike. Një prej tyre është softueri  ‘F-Secure Rapid Detection & Response’. 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 
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 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 
Me instalimin e ‘F-Secure Rapid Detection & Response’ sektori i TIK nuk do të jetë  i 
angazhuar që në çdo moment të jetë prezent kur ka rreziqe të tilla prandaj e automatizon 
mënyrën e monitorimit, gjetjet si dhe raporton në detaje kur shfaqen rreziqe të tilla 24 orë 
në ditë. 
Përfundimisht besojmë se me instalimin e një softueri me renome botërore do të rritej 
standardi i përgjithshëm i sigurisë si dhe do të ketë siguri maksimale ndaj sulmeve 
kibernetike dhe atyre të ngjashme. 
 
Detektimi i sulmeve kibernetike është e pamundur që të bëhet përmes monitorimit nga 
stafit i TIK por ato bëhen përmes softuerëve profesional siç është softueri ‘F-Secure Rapid 
Detection & Response’, prandaj është e domosdoshme që ne të kemi informata për sigurinë 
e sistemit tonë përmes këtyre softuerëve. 
 
Kostoja e këtij softueri duke u bazuar në infrastrukturën aktuale të KOSTT është 35,000 EUR 
 

5. Projekti ID/10/1 - Reaktori Shunt-variabil 100 MVAr, 400 kV ne NS Ferizaj 2 
 
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 1 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.   
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Figura 1. Frekuenca e shfaqjes së mbitensioneve ne zbarrat 400 kV ne NS Peja 3 gjatë vitit 
2019 
 
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.  Shpërndarja, apo kontributi i secilës OST në këtë tepricë 
të fuqisë reaktive është paraqitur në tabelën në vijim: 
 
Tabela 1  Tepricat e fuqisë reaktive për gjashtë OST-të e rajonit 

OST CGES KOSTT NOS/EL.PRENOS MEPSO EMS Total 

0 207 75 327 143 42 794 

 
Sasia prej 800 MVAr është një vëllim minimal i kompensimit të fuqisë reaktive që duhet të 
instalohet në rajonin “WB6” për të mbajtur nivelin e tensioneve nën kufirin e sipërm të 
lejuar (420 kV). Vëllimi i kërkuar i kompensimit të fuqisë reaktive për gjendjen ekzistuese të 
sistemit, bazuar në rezultatet optimale të rrjedhës së fuqisë sipas studimit është rreth 950 
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MVAr, duke respektuar brezin e tensionit të synuar në 400 kV në intervalin nga 1.05 pu (420 
kV) - 1.03 pu (412 kV). Ky vëllim duhet të lejojë margjinën  e nevojshëm të sigurisë për 
shërbimet e sistemit të kontrollit të tensionit. 
Sipas studimit deri ne 2030 KOSTT duhet të instaloj reaktor të fuqisë reaktive në brezin nga 
120MVAr deri 150MVAr, bazuar në të dhënat e modeleve regjionale afatgjata. Duke 
konsideruar pasiguritë e realizimit të këtyre planeve dhe duke pas në konsideratë që 
gjeneratorët e rijnë duhet të plotësojnë kushtet teknike për përkrahje të sistemit me fuqi 
reaktive atëherë fillimisht KOSTT do të instaloj reaktorin variabil me fuqi 100 MVAr në 
lokacionin e rekomanduar nga studimi. Sipas informacioneve Shqipëria ka të instaluar një 
reaktor 120 MVAr ne rrjetin 220 kV dhe se shpejti pritet të instalohet reaktori i dytë 
120MVAr ne NS Elbasan. Gjithashtu në dy vitet e ardhshme pritet që CGES operatori i Malit 
të Zi do të instaloj në NS Lastva reaktorin 250MVAr, për shkak të problemeve që është duke 
u përballuar nënstacioni konvertorik në NS Lasva e cila lidhë kabllon nënujorë me Italinë. 
Këto projekte do të jenë esenciale për të evituar mbitensionet kritike mbi 430 kV, ndërsa 
për të stabilizuar tërë rrjetin e vendeve WB6, duhet të instalohen 100 MVAr ne NS Vranje 
(EMS), 220MVAr ne NS Tuzlla dhe 120MVAr ne NS Mostar (NOS/El.PRENOS) dhe 150MVAr 
ne NS Dubrova dhe 100 MVAr ne NS Oher (MEPSO). 
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. 
Përdorimi i VSR lejon që kompensimi i fuqisë reaktive të rregullohet në varësi nga ngarkesën 
aktuale dhe të operojë rrjetin në një mënyrë optimale, duke zvogëluar kështu humbjet e 
fuqisë dhe duke rritur kapacitetin e fuqisë aktive të linjave. Përfitime të tjera të rëndësishme 
përfshijnë: 
• Kyçja e shkallëve të caktuara të kapacitetit të reaktorit variabil manifestohet me impulse 
me të vogla të komutimit krahasuar me reaktorët shant. 
• Nëse VSR  punon me në brezin e ulët të fuqisë së instaluar, humbjet dhe emetimet e 
zhurmës zvogëlohen, 
• Duke rregulluar induktivitetin e reaktorit brenda vetë njësisë, ndërprerësit e fuqisë  do të 
kenë më pak numër të kyçjeve dhe shkyçjeve  dhe do të kenë nevojë për më pak 
mirëmbajtje, 
•Ofrojnë  fleksibilitet për tu përshtatur me ndryshimet e ardhshme të ngarkesës (në 
ekonomitë në zhvillim me një kërkesë në rritje të kërkesës, ku ngarkesa do të rritet me 
kalimin e kohës). 
Duhet të theksohet se një VSR është një zgjidhje më kosto-efektive sesa dy reaktorë fiks; 
është më pak i kushtueshëm, kërkon më pak hapësirë për instalim, kërkon më pak pajisje 
(vetëm një ndërprerës) dhe lejon një rregullim më të mirë të variacioneve të ngarkesës 
sezonale dhe ditore. 
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Projekti parasheh: 

 Instalimin e Shant-Reaktorit variabil, 400 kV me fuqi 100 MVAr ne fushën e lirë C03 ne 
NS Ferizaj 2 (figura 2) 

Instalimin e fushës së reaktorit 400 kV 
 

m m

mQ0

Q2 Q1

100MVAr 
VSR

NS FERIZAJ 2,400/110 kV

Reaktori  
Figura 2. Skema njëpolare e vendosjes së reaktorit 100MVAr 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 
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 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 Q2-2022. 
 
 

Indikatorët e benefitit (përfitimeve) 
Vlerësimi i projekteve në rrjetin e transmetimit paraqet një proces kompleks i cili përfshin të 
gjitha kostove të parapërcaktuara që janë të nevojshme në zhvillimin e projektit dhe 
benefiteve/përfitimeve të pritshme nga projekti. Gjithashtu  përfshihen edhe ndikimet 
mjedisore dhe sociale si faktorë të paevitueshëm për çdo lloj projekti i cili zhvillohen në 
hapësirat e banueshme apo të mbrojtura.  
 
Në figurën 3  është paraqitur struktura themelore e vlerësimit të projekteve. 
 

  
Figura 3 Struktura themelore e procesit të vlerësimit të projekteve në transmision. 
 
Gjatë procesit të vlerësimit të projekteve në bazë të metodologjisë së adaptuar të ENTSO-E 
ekzistojnë indikatorët e ndryshëm të klasifikuar si: 
 
• Indikatorët e Benefitit 
• Kostoja e projektit 
• Ndikimet mjedisore dhe sociale 
• Kapaciteti transmetues i rrjetit GTC 
 
Indikatorët e  Benefitit janë tetë dhe definohen si ne vijim: 
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B1. Mirëqenia socio-ekonomike(SEW) ose integrimi i tregut karakterizohet me mundësinë e 
projektit ne zvogëlimin e ngufatjeve dhe me ketë sigurohet ngritje e kapacitetit transmetues 
e cila mundëson rritjen e shkëmbimeve komerciale, ashtu që tregjet e energjisë elektrike 
mund të tregtojnë) ne mënyrë me ekonomike.  
Nëse i referohemi projektit për instalimin e reaktorit, bazuar ne studimin regjional ne lidhje 
me problematikën e mbi-tensioneve ne rrjetin regjional te Evropës Juglindore, që përfshin 6 
shtetet e Ballkanit Perëndimor (WB6) te kryer ne vitin 2020, si përfitim i kategorisë B1 njihet 
kontributi i reaktorëve ne zvogëlimin e rrjedhave te fuqisë reaktive ne linjat interkonektive 
dhe ngritja e NTC për transmetim të fuqisë aktive ne rrjetin regjional. Në bazë të studimit 
Kosova përfiton rreth 0.172 M€/vit si rezultat i rritjes se NTC-ve.  
 
B2. Ndryshimi ne CO2 paraqet reduktimin e emetimit të CO2 ne Sistemin Elektroenergjetik  
për shkak të projektit. Ky reduktim është rrjedhojë e ndryshimit të dispeçimit të 
gjeneratorëve dhe aktivizimit të potencialit të BRE-ve. Qëllimi për reduktimin e CO2 në 
mënyrë eksplicite paraqet një nga caqet e EU-20-20-20 dhe për këtë arsye konsiderohet si 
indikator i veçantë.  
 Nëse i referohemi studimit të kryer, si rezultat i kursimit te humbjeve dhe dispeçimit optimal 
të gjenerimit Kosova kursen rreth 2300 ton CO2 ne vit pas instalimit te Reaktorit. 
 
B3. Integrimi i BRE-ve, respektivisht  përkrahja e integrimit te BRE-ve  definohet si aftësi e 
sistemit elektroenergjetik që te mundësojë kyçjen e BRE-ve reja  dhe aktivizimin e  BRE-ve  
ekzistuese dhe te ardhshëm, duke zvogëluar ne minimum  ndërprerjet (reduktimet) e 
energjisë elektrike të prodhuar nga BRE-të. Integrimi i BRE-ve paraqet një nga caqet  e  EU-
20-20-20.  
Projekti ne mënyrë direkte nuk kontribuon ne integrimin e BRE-ve, por instalimi i tij rritë 
sigurinë e operimit te BRE-ve për shkak te mirëmbajtjes se tensionit ne vlerat e lejuara ne 
pikat e kyçjës së BRE-ve. 
 
B4. Ndryshimet në mirëqenien shoqërore, si rezultat i reduktimit te emetimit të CO2 dhe 
integrimit të BRE-ve paraqet ngritjen e mirëqenies shoqërore përtej efekteve ekonomike, të 
cilat identifikohen gjatë vlerësimit të indikatorit B1.Reduktimi i emetimit të CO2 dhe 
integrimi i BRE=ve në sistemin elektroenergjetik për shkak të projektit  pjesërisht i 
numërohet (atribuohet) indikatorit B1 (SEW). Reduktimi i emetimit të CO2 dhe integrimi i 
BRE-ve rezulton në ndryshimin e kostove variabile të gjenerimit dhe kostove te emetimit për 
shkak të prodhimit të energjisë nga gjenerimi konvencional me kosto variabile jo-zero dhe 
me kosto te emetimit (p.sh. taksa e karbonit)  duke ndikuar ne ngritjen e kostove te sistemit. 
Megjithatë kjo mund të mos reflektoj të tërë mirëqenien shoqërore duke pas me shumë BRE 
ne sistem, apo në koston totale shoqërore të emetimit të CO2 (p.sh. dëmi i shkaktuar nga 
emetimi i një ton të CO2 jo domosdo reflekton kostot e certifikatave te emetimit qe 
prodhuesit duhet te paguajnë). Këto efekte shtesë raportohen në këtë indikator. 
  
B5 Ndryshimi i humbjeve ne rrjet  te transmetimit paraqet koston e kompensimit te 
humbjeve termike (humbjet e Xhaulit) ne sistemin elektroenergjetik për shkak të projektit. 
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Përndryshe paraqet një indikator të efiçiencës së energjisë e shprehur si kosto ne Euro për 
vit.    
Sipas studimit nëse marrim parasysh madhësinë proporcionale të projektit te rekomanduar 
ne studim për KOSTT qe supozohet të jetë reaktor variabil 150 MVAr dhe planit të KOSTT-it 
që te instaloj 100 MVAr, mund të konsiderohet që rreth 5000 MWh/vit reduktohen humbjet 
totale në rrjetin transmetues pas instalimit te Reaktorit variabil ne NS Ferizaj 2. Ne studim 
nuk është marrë në konsiderat reduktimi i humbjeve te Korones te cilat janë në varshmëri 
proporcionale me tensionin e rrjetit, çka do të thotë që reaktori duke mbajtur nivelin e 
tensioneve në nivelin e lejuar, redukton edhe humbjet e Korones që shfaqqen kryesisht ne 
linjat e tensionit të lartë, me theks te veçantë ne linjat 400 kV dhe 220 kV. 
 
B6  Siguria e furnizimit: Adekuacia e furnizimit të kërkesës karakterizon ndikimin e projektit  
në aftësinë  e sistemit elektroenergjetik qe te siguroje furnizim te mjaftueshëm me energji 
elektrike për kërkesën gjatë një periudhe të zgjatur të kohës. Efektet e ndryshimeve 
klimatike dhe prodhimi nga BRE-te merret ne konsideratë.  
Në këtë rast është konsideruar që rreth 1080 MWh energji e padërguar, respektivisht e pa 
gjeneruar në vit si rrjedhojë e probabilitetit te lartë të humbjes së zbarrave ne NS Kosova B 
dhe renja e dy njësive B1 dhe B2 te TC Kosova B për 2orë në vit. Zbarrat ne NS Kosova B, 
duke operuar me mbitensione, arrijnë pikën kritike të izolimit dhe vije deri te lidhja e shkurtë 
e zbarrave me tokën duke shkaktuar renjën e të gjitha linjave, transformatorëve dhe 
gjeneratorëve te kyçur ne NS Kosova B. Duke konsideruar nivelin e ndotjes dhe lagështisë së 
ajrit në NS Kosova B, probabiliteti është shumë i lartë që gjatë ngarkesave minimale dhe 
tensioneve te larta të shfaqen këto fenomene te rrezikshme për sistemin elektroenergjetik. 
 
B7 Siguria e furnizimit: Fleksibiliteti i Sistemit: karakterizon ndikimin e projektit  në 
kapacitetin e sistemit elektroenergjetik për të akomoduar ndryshimet e shpejta dhe të thella 
te kërkesës (neto)  në kontekst të futjes ne nivel të lartë të gjeneratorëve elektrik te pa-
dispeçueshëm.  
Në një mënyrë indirekte reaktori luan rol në këtë indikator, pasi që gjeneratorët lirohen nga 
absorbimi i fuqisë reaktive dhe ballafaqohen vetëm me prodhimin e fuqisë aktive me faktorë 
optimal të fuqisë. 
 
B8 Siguria e furnizimit: Stabiliteti i Sistemit: karakterizon ndikimin e projektit  në stabilitetin 
e sistemit që të ofroj furnizim të sigurt të energjisë elektrike sipas kritereve teknike të 
definuar ne Kodin e Rrjetit (Kriteri N dhe Kriteri N-1/rrjedhat e fuqisë, lidhjet e shkurta, 
stabiliteti tranzient, stabiliteti i tensioneve).  
Ndikimi i reaktorit sipas këtij indikatori është relevant nga vet fakti që redukton mundësitë e 
shfaqjes se lidhjeve te shkurta ne sistem te shkaktuara nga mbitensionet.  
 
Ndikimet tjera të  projektit definohen si: 
 



 APLIKACIONI PËR TARIFA FO-ÇRT-012 

ver. 1.1 faqe 12 nga 17 

 

 

 

 S.1 Ndikimi  mjedisor e paraqet  ndikimin tjetër të  projektit siç vlerësohet përmes 
studimeve preliminare, dhe synon te japë një matës te ndjeshmërisë së mjedisit ne relacion 
me projektit.   
Ndikimi mjedisor ka te beje me ndikimin lokal te projektit mbi natyrën dhe biodiversitetin, 
ashtu siç është vlerësuar parmes studimeve preliminare. Shprehet ne kuptimin e sa  
kilometrave te linjës ajrore ose kabllos nëntokësore/nënujore, e qe mund te kalojnë përmes 
një zone te ndjeshme mjedisore (zona urbane, zona te mbrojtura, zona aerkiologjike, parqe 
nacionale etj).  
Projekti i reaktorit nuk ka ndikim mjedisor, trajtohet njëjtë sikurse transformatorët e fuqisë 
dhe do te instalohet në fushën rezervë C03 ne NS Ferizaj 2.  
 
           S.2 Ndikimi social paraqet ndikimin e projektit ne popullsinë lokale qe preket 
(ndikohet) nga projekti siç është vlerësuar përmes studimeve preliminare, dhe synon te jap 
një matës te ndjeshmërisë sociale ne relacion me projektin.  
Reaktori nuk ka ndikim social pasi që instalohet në hapësirën e brendshme të NS Ferizaj 2. 
 
          S.3 Ndikimet tjera paraqesin indikatorin  i cili përfshinë te gjitha ndikimet e mundshme 
të projektit 
Këta tre indikator i referohen ndikimeve te mbetura, pas zbatimit të masave për 
minimizimin e ndikimeve. Për këtë arsye ndikimet te cilat minimizohen për shkak të masave 
shtesë nuk duhet të paraqitën në këtë kategori. 
Ndikime tjera konsiderohen efektet e dëmshme te operimit te pajisjeve te tensionit të lartë 
me mbitensione, duke shkaktuar degradimin e vazhdueshëm të nivelit te izolimit te 
transformatorët e fuqisë, gjeneratorëve, transformatorëve matës rrymor të tensionit dhe 
rrymës dhe pajisjeve tjera të kyçura ne rrjetin transmetues. 
 
 
Kostoja e projektit  definohet si: 
C1. Kostoja Kapitale (CAPEX). Ky indikator  tregon vlerën e investimeve për realizimin e  
projektit, i cili përmban elemente siç janë shpenzimet për marrjen e lejeve, për realizimin e 
studimeve te fisibilitetit,  për shpronësim, për parcelën e ndërtimit, për parapërgatitje, për 
dizajn, për pajisjet dhe materialet dhe për  instalim apo demontim. Kostoja Kapitale e 
projektit vlerësohen në bazë të krahasimeve të kostove për projektet e ngjajshem te 
realizuara dhe nga vlerësimi në bazë të parametrave nga informacionet publike për kostot e 
projekteve të ngjashme. CAPEX shprehet në Euro.  
Kostoja e totale e Projektit të instalimit te Reaktorit variabil 100 MVAr se bashku me fushën 
përkatëse 400 kV është vlerësuar të jetë 3.5 M€ 
 
C1. Kostoja Operative (OPEX). Këto shpenzime bazohen në kostot e operimit dhe 
mirëmbajtjes së projektit. Kostoja Operative e të gjitha projekteve duhet të jepet në bazë të 
vlerave aktuale të kostove dhe të shpërndahet për vite e shprehur si Euro për vit. 
Kostoja vjetore operative për reaktorin 100 MVAr është vlerësuar të jetë 10800 €/vit bazuar 
ne studimin e kryer. 
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 Kapaciteti Transmetues i Rrjetit “Grid Transfer Capability” (GTC) definohet si: 
GTC paraqet aftësinë e rrjetit për te bartur energjinë elektrike nga një zonë ne zonën tjetër. 
Ndërlidhja e dy zonave  paraqet fytin e ngushte ne sistemin elektroenergjetik ku aftësia 
bartëse është e pamjaftueshme për te akomoduar rrjedhat e mundshme te fuqisë (qe 
rezultojnë nga skenarët). Për pjesën e brendshme të rrjetit, GTC mund të ndikohet nga linjat 
e reja si dhe nga transformatorët shtesë të instaluar në nënstacionet ekzistuese apo ne 
nënstacionet e reja. Në linjat e reja interkonektive GTC mbi 500 MW paraqet në fakt 
ndikimin e konsiderueshëm regjional të linjës se re, ashtu siç definohet nga ENTSO-E. 
Kryesisht linjat 400 kV mund të ndikojnë në ngritjen e GTC për 500 MW. 
Projekti në mënyrë indirekte ndikon në rritjen e NTC-ve të linjave interkonektive të 
identifikuara ne B1 
 
 

Rezultatet e KBA-së 
Në vijim janë dhënë rezultatet e KBA-së, ku shihet që shkalla e kthimit është e kënaqshme 
6.49% ndërsa poentomi 20.5, nga 33 maksimalja (figura 4 dhe 5). 
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Emri I Projektit

Viti 2021 2022 2023 2024 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Indikatoret Njesia Totali ne 12 vite

MWh 0 0 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 11880

-€                   -€                 -€                48,600€        48,600€        48,600€                 48,600€     48,600€    48,600€     48,600€     48,600€      48,600€       48,600€           534,600€                      

MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-€                   0 0 172,000€     172,000€     172,000€              172,000€  172,000€  172,000€   172,000€   172,000€    172,000€    172,000€         1,892,000€                   

B3. Integrimi I BRE-ve MW or MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MWh 0 0 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 55000

-€                   -€                 -€                225,000€     225,000€     225,000€              225,000€  225,000€  225,000€   225,000€   225,000€    225,000€    225,000€         2,475,000€                   

kton 0 0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 25

-€                   -€                 -€                16,100€        16,100€        16,100€                 16,100€     16,100€    16,100€     16,100€     16,100€      16,100€       16,100€           177,100€                      

B6. Elasticiteti teknik/siguria e sistemit score (N-1) 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 NA

B7. Fleksibiliteti teknik score  (N-1) 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 NA

C1.Kostoja totale e projektit 700,000€        1,750,000€   1,050,000€  -€              14,000€                 14,000€     14,000€    14,000€     14,000€     14,000€      14,000€       14,000€           3,612,000€                   

Kostoja investuese -€                   700,000€        1,750,000€   1,050,000€  -€              -€                       -€           -€           -€            -€            -€             -€             -€                  3,500,000€                   

Kostot variabile/ mirembajtja -€                 -€                -€              14,000€                 14,000€     14,000€    14,000€     14,000€     14,000€      14,000€       14,000€           112,000€                      

S.1. Ndikimi mjedisor km NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

S.2.Ndikimi Social km NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

 Kapaciteti i Transmetues i Rrjetit (GTC) MVA or MW NA

Benefitet totale -€                   -€                 -€                461,700€     461,700€     461,700€              461,700€  461,700€  461,700€   461,700€   461,700€    461,700€    461,700€         5,078,700€                   

Kostot totale -€                   700,000€        1,750,000€   1,050,000€  -€              14,000€                 14,000€     14,000€    14,000€     14,000€     14,000€      14,000€       14,000€           3,612,000€                   

Net Benefit/kosto -€                   700,000-€        1,750,000-€   588,300-€     461,700€     447,700€              447,700€  447,700€  447,700€   447,700€   447,700€    447,700€    447,700€         1,466,700€          

Norma e zbritjës 4%

Faktori I zbritjës 1.00 0.96 0.92 0.89 0.82 0.79 0.76 0.73 0.70 0.68 0.65 0.62

Indeksi I vitit 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

Shpenzimet e diskontuara 700,000€        1,682,692€   970,784€     -€              11,507€                 11,064€     10,639€    10,230€     9,836€       9,458€         9,094€         8,744€             

Benifitet e diskontuara -€                 -€                426,868€     410,450€     379,484€              364,888€  350,854€  337,360€   324,384€   311,908€    299,912€    288,376€         

 NET Benifit/Kosto te diskontuara 700,000-€        1,682,692-€   543,916-€     410,450€     367,977€              353,824€  340,215€  327,130€   314,548€   302,450€    290,817€    279,632€         

Komulative 700,000-€        2,382,692-€   2,926,609-€  2,516,159-€  1,753,519-€           ######### ######### 732,350-€   417,802-€   115,352-€    175,465€    455,097€         

NPV 455,097.42€       

Shkalla e kthimit 6.49%

 Instalimi I reaktorit variabil 100 MVAr ne NS Ferizaj 2

B1. Siguria e furnizimit

B2. Mirëqenia socio-ekonomike

B4. Ndryshimi ne humbje

B5. Ndryshimi ne  CO2

 
Tabela-2 Llogaritja e NPV-së dhe shkalla e kthimit te projektit Reaktori 100 MVAr ne NS Ferizaj 2



 

 

 

 
Figura 4. Vlerësimi i poenave të projektit në bazë të indikatorëve kryesor të KBA-së 
 

 
 
Figura 5. Diagrami i NPV-së për projektin Reaktori variabil 100 MVAr 
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 Kostot e shërbimeve ndihmëse 
 
Me qëllim operimin e sigurt dhe të qëndrueshëm të Sistemit Elektroenergjetik të Kosovës, 
Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (KOSTT) obligohet, me Ligjin për Energjinë 
Elektrike dhe me licencë, të bëjë prokurimin e kapaciteteve dhe energjisë elektrike duke 
zbatuar procedura transparente, jo-diskriminuese dhe të bazuara në treg. Nisur nga këto dhe 
në përputhje me Ligjin për Energjinë Elektrike, KOSTT ka draftuar Procedurën për Tregtimin e 
Energjisë Elektrike e cila është miratuar nga ZRRE. Kjo procedurë përcakton parimet e 
përgjithshme të blerjes dhe shitjes së energjisë elektrike dhe obligon KOSTT-in të bëj 
prokurimin e shërbimeve ndihmëse bazuar në treg dhe nga ofruesit e shërbimeve të cilët i 
plotësojnë kushtet ligjore dhe administrative të caktuara në këtë procedurë. 
Me hyrjen në fuqi të Marrëveshjes së Kyçjes ndërmjet KOSTT dhe ENTSO-E dhe marrëveshjes 
ndërmjet KOSTT dhe OST (Operator i Sistemit të Transmetimit të Shqipërisë) për themelimin e 
Bllokut të Kontrollit LFC Kosovë-Shqipëri (blloku LFC AK), KOSTT operon si zonë LFC brenda 
bllokut LFC AK, në kuadër të zonës sinkrone të Evropës Kontinentale. Me nënshkrimin e 
Marrëveshjes së Kyçjes me ENTSO-E, ndër të tjera KOSTT u nënshtrohet dispozitave të 
Marrëveshjes Kornizë të Zonës Sinkrone (SAFA) dhe politikave të saj.  Ndërsa Marrëveshja për 
themelimin e Bllokut LFC AK, mundëson operimin eficient të sistemeve elektroenergjetike të 
Kosovës dhe Shqipërisë dhe ndër të tjera mundëson dimensionimin e kapaciteve rezervë në 
kuadër të bllokut LFC AK dhe ndarjes së kapaciteteve rezervë ndërmjet KOSTT dhe OST. Me 
qëllim implementimin e Marrëveshjes për themelimin e Bllokut LFC AK dhe Marrëveshjes për 
ofrimin e shërbimeve të rregullimit sekondar ndërmjet KOSTT dhe OST, si dhe përmbushjes së 
obligimeve që dalin nga kodet e ENTSO-E (SOGL, CACM, NC ER dhe EBGL), KOSTT dhe OST kanë 
zhvilluar Metodologjinë për rregullat për dimensionimin e Rezervës së Restaurimit të 
Frekuencës (FRR) në Bllokun LFC AK dhe një Procedurë për shkëmbimin dhe aktivizimin e 
rezervave për balancim të zonave rregulluese dhe bllokut AK. 
Sipas Marrëveshjes për ofrimin e shërbimeve të rregullimit sekondar të datës 17 Dhjetor 2015, 
OST do ti ofroj KOSTT shërbime të Rezervës Automatike të Restaurimit të Frekuencës (aFRR) 
deri 25 MW për rregullimin ngritës dhe zbritës. Ndërsa si rezultat I dimensionimit të kapaciteve 
rezervë në kuadër të bllokut LFC AK dhe shkëmbimit të rezervave mes KOSTT dhe OST në 
përputhje me Marrëveshjen për themelimin e Bllokut LFC AK, nevoja e KOSTT për prokurimin e 
Rezervës Manuale të Restaurimit të Frekuencës (mFRR) për rregullimin ngritës reduktohet nga 
vlera 270 MW në 197 MW dhe për rregullimin zbritës nga 125 MW në 90 MW.  
Në harmoni me Procedurën për tregtimin e energjisë elektrike të miratuar nga ZRrE dhe sasinë 
e nevojshme për kapacitete për mFRR të llogaritur për vitin 2021, KOSTT në Nëntor 2020 ka 
shpallur tender për prokurimin e kapacitetit 197 MW për mFRR për rregullimin ngritës dhe 90 
MW për rregullimin zbritës.  Në këtë tender janë ftuar për pjesëmarrje palët e interesuara, të 
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kyçura në Zonën LFC KOSTT dhe Zonën LFC OST dhe të cilat i plotësojnë kushtet për ofrimin e 
shërbimeve të mFRR. Në këtë tender gjithsejtë tre ofertues kanë shprehur interesin për 
pjesëmarrje, Korporata Energjetike e Kosovës Sh.a. (KEK SH.A.), Korporata Elektroenergjetike 
Shqiptare (KESH Sh.A.) dhe Devoll Hydropower SH.A.. Por vetëm KESH Sh.A., ka dorëzuar ofertë 
e cila është vlerësuar si e arsyeshme në krahasim me çmimet e tregut rajonal. Kontrata për 
shërbimet e mFRR ndërmjet KOSTT dhe KESH Sh.A.,  është nënshkruar me datë 24.12.2020 e 
cila është aktivizuar nga data 01.01.2021 dhe përfundon me datë 31.12.2021.   
Sasia e nevojshme shërbimeve balancuese për vitin 2022 duhet të llogaritet nga KOSTT dhe 
gjithashtu të parashihet kosto e këtyre shërbimeve dhe të propozohet gjatë shqyrtimeve 
periodike dhe gjatë përshtatjeve të rregullta duke përdorur parashikimin për blerjet e 
nevojshme të shërbimeve OST për vitin relevant. Në parashikimin e çmimeve për shërbimet 
balancuese për vitin 2022 duhet marrë parasysh rritjen çmimit të energjisë elektrike në tregun 
Evropian të energjisë elektrike dhe në rajon si dhe mungesën e kapaciteteve balancuese brenda 
bllokut AK. 
 
Të gjitha marrëveshjet për shërbime ndihmëse janë dërguar më herët në ZRrE. 
 
 

Furnizimi i Komunave në Veri të Kosovës 
 
KOSTT sipas obligimit të vendosur nga Zyra e Rregullatorit për Energji, në Licencën për 
Operatorin e Sistemit të Transmisionit të Energjisë Elektrike, është duke i furnizuar komunat në 
pjesën veriore të Kosovës. Ky obligim nuk është përcjellë me përfshirjen e të hyrave në të hyrat 
e lejuara për KOSTT dhe si rezultat gjendja financiare e kompanisë do të vështirësohet çdo ditë 
e më shumë.  Këto kosto, KOSTT është duke i mbuluar pa burim të të hyrave, andaj kërkojmë 
nga ZRrE mbulimin e këtyre kostove apo largimin e obligimit për furnizim të komunave 
përkatëse. 
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