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Autotransformator
Bashkim Evropian
Coordinated Auction Office/ Zyra për Alokim dhe Koordinim të Kapaciteteve
Rrjeti i Kosovës për Pergjegjësi Shoqërore
Current Transformer/ Kapaciteti Transformues
Dizajni i Tregut të Energjsë Elektrike në Kosovë
Energy Community Secretariat/Sekretariati i Komunitetit të Energjisë për EJL
Evropa Juglindore
Elektromrezha Srbije/OST e Serbisë
European Network of Transmission System Operators for Electricity/Rrjeti
Evropian i Operatoreve të Sistemit të Transmisionit të Energjisë Elektrike
Enti Rregullator i Energjisë në Shqipëri
European Union Office in Kosovo/ Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Gigavat orë
Hidrocentral
Indikator Kyq të Performancës
Instrument për Para Anëtarësim
Inter TSO Compensation/Kompensim ndërmjet OST-ve
International Organization for Standardization/Organizata Ndërkombetare
për Standardizim
Kosovo Electricity Distribution and Supply
Korporata Energjetike e Kosovës
Banka Gjermane për Zhvillim
Kualifikim i Lartë
Operator, Sistemi, Transmisioni dhe Tregu
Kryeshef Ekzekutiv
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Megavolt Amper
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Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Ndërmarrje Publike
Nënstacion
Njesia për Monitorimin e Ndërmarjeve Publike
Net Transfer Capacity/Kapaciteti Neto i Transferit
Operator Sistemi
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Operator Sistemit të Transmisionit
Pa Kualifikim
Përgatitje e Lartë
Përgatitje e Mesme Profesionale
Përgatitje Superiore Profesionale
Përgjegjësia Shoqërore e Korporatave

QND
RG SEE
ENTSO-E
SCADA/EMS
SEE
SMC
SMM
Sn
STK
STL
TC
TL
TR
ZRrE

Qendra Nacionale Dispecerike
Grup rajonal nën ombrellën e MC (Market Committee)/Komiteti i tregut i
i cili do të merret me çështjet e tregut në EJL
Supervisory Control and Data Acquisition/Energy Management System/
Mbikqyrja, kontrolli dhe grumbullimi i të dhënave/Sistemi për menaxhim të
energjisë
Sistemi Elektroenergjetik
Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë
Sistemi i Menaxhimit Mjedisor
Fuqia e dukshme nominale
Sistemi i Transmisionit të Kosovës
Stabilimente të Tensionit të Lartë
Termocentral
Tension i Lartë
Transformator
Zyra e Rregullatorit të Energjisë
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Informata të përgjithshme
për kompaninë

Emri i regjistruar: Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu-KOSTT sh.a
Adresa e regjistruar: Rr.Iljaz Kodra pn. 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Data e themelimit: 1 Korrik 2006
Numri i regjistrimit të biznesit: 70325350
Pronari i aksioneve: Republika e Kosovës, përmes Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik
Licencat nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë:
Licenca për Operim të Sistemit të Transmisionit
Licenca për Operim të Tregut të Energjisë Elektrike
Kryeshef Ekzekutiv:
• Naim Bejtullahu, nga data 21 Maj 2013
• Fadil Ismajli, deri më 21 maj 2013

Kryesues i Bordit të Drejtorëve: Ramadan Paçarada
Bordi i Drejtorëve:
• Nazmi Mikullovci
• Lutfi Maxhuni
• Fatos Ukaj
• Faton Deda

Bordi i drejtorëve, 2012 (nga e majta): Lutfi Maxhuni, Fadil Ismajli, Ramadan
Paçarada, Nazmi Mikullovci, Fatos Ukaj
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Profili i KOSTT

I themeluar me 1 korrik 2006, KOSTT sh.a është kompani publike pronare e aksioneve të
së cilës është Republika e Kosovës, përmes Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik.

Sipas Licencës për Operatorin e Sistemit të Transmisionit dhe Licencës për Operatorin e
Tregut të Energjisë Elektrike, KOSTT është përgjegjës për:
• planifikimin, operimin, mirëmbajtjen dhe zhvillimin e Sistemit të Transmisionit të energjisë elektrike në Kosovë
• operimin efikas, ekonomik dhe të koordinuar të sistemit të transmisionit, përfshirë
rrjedhat ndërkufitare
• balancimin e sistemit
• sigurimin e qasjes jo-diskriminuese për shfrytëzuesit e sistemit të transmisionit
• nxitjen e konkurrencës efektive për prodhim dhe furnizim me energji elektrike
• nxitjen e efikasitetit ekonomik në zbatimin e Rregullave të Tregut si dhe kryen aktivitetet në përputhje me Rregullat e Tregut
• administrimin e tregut të centralizuar të energjisë elektrike në Kosovë
• menaxhimin e procesit të barazimit përfundimtarë
Sistemi i Transmisionit të Kosovës i cili menaxhohet nga KOSTT përbëhet nga linjat transmetuese të nivelit 400 kV, 220 kV dhe 110 kV me gjatësi të përgjithshme prej

1211.67 km,

si dhe 34 Nënstacione elektrike
Sistemi i Transmisionit të Kosovës, është i lidhur me shtetet fqinje përmes 7 linjave interkonektive. Kosova është e lidhur me Serbinë me një linjë 400 kV, një linjë 220 kV dhe dy
linja 110 kV, me Malin e Zi me një linjë 400 kV, me Maqedoninë me një linjë 400 kV si dhe
me Shqipërinë me një linjë 220 kV. Së shpejti planifikohet që të fillojë ndërtimi i një linje të
re interkonektive me Shqipërinë e nivelit të tensionit 400 kV.

Misioni i KOSTT-it është që të sigurojë:
Shërbime kualitative duke implementuar arritjet tekniko teknologjike në zhvillimin e sistemit
të transmisionit;
Transparencë dhe jodiskriminim për shfrytëzuesit e sistemit të transmisionit në tregun
konkurrues të energjisë elektrike;
Avansimi i pozitës së kompanisë në nivel ndërkombëtar përmes aktiviteteve të shtuara në
këtë drejtim
Vizioni i KOSTT është që “të ofrojë shërbime të sigurta dhe të besueshme
për shfrytëzuesit e sistemit të transmisionit, e përgjegjshme në aspektin social dhe mjedisor, e integruar në mekanizmat evropianë të transmisionit të
energjisë elektrike, duke qenë njëkohësisht edhe fitimprurëse”.
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Fjala e Kryetarit të Bordit të Drejtorëve

Trendet e afarizmit pozitiv të cilat tashmë e përcjellin KOSTT
që nga themelimi janë evidente edhe në vitin 2012. KOSTT
në funksion të ofrimit të shërbimeve të transmisionit, operimit
të sistemit dhe tregut të energjisë elektrike ka vazhduar me
avancimin e rrjetit dhe sistemit të transmisionit nëpërmjet investimeve kapitale përmirësuar ndjeshëm performancën
teknnike, dhe me këtë ka ofruar siguri më të lartë të transmisionit të energjisë elektrike për palët e kyçura në rrjet.

Bordi i Drejtorëve duke qenë përcaktues i strategjisë dhe
zhvillimit ka vendosur objektiva të qarta të cilat janë në funksion të përmbushjes së obligimeve për të ofruar qasje të
barabartë në rrjet për të gjithë përdoruesit dhe ofruar infrastrukturë për të garantuar siguri.

Bordi i Drejtorëve në vazhdimësi ka përcjellur përmbushjen
e objektivave të përcaktuar me Planin e biznesit, si në aspektin financiar edhe në atë teknik, dhe lidhur me këtë lirshëm
mund të konstatoj se KOSTT në tërësi i ka përmbushur të
gjitha objektivat e parashtruara.

Në anën tjetër, në aspektin e menaxhimit, pa hezitim mund të
them se profesionalizmi i Bordit të Drejtorëve dhe menaxhmentit të kompanisë më së miri dëshmohet me raportin e auditorit të jashtëm për pasqyrat financiare i cili nuk përmban
asnjë kualifikim.
Zbatimi i mirëfilltë i parimeve të qeverisjes korporative në
KOSTT është një faktor tjetër i cili ka qenë udhërrëfyes për
Bordin e KOSTT gjë që në realitet ka kontribuar në përmirësimin dhe avancimn e kontrollës dhe raportimit, që është
funksioni primar i deleguar nga aksionari në Bordin e Drejtorëve, dhe i cili ka kontribuar në arritjen e rezultateve të përmendura.

Ramadan Paçarada
U.d. Kryesues i Bordit të Drejtorëve të KOSTT sh.a.
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Fjala e Kryeshefit Ekzekutiv të KOSTT sh.a

Që nga themelimi në vitin 2006, KOSTT nga viti në vit ka
shënuar progres të vazhdueshëm në të gjitha aspektet e
veprimtarisë së vet, duke krijuar kështu vlerë për aksionarin
dhe qytetarët e Kosovës.

Duke qenë se energjia elektrike është “e mirë publike”, e cila
në kohën që po jetojmë është pjesë e domosdoshme e jetës
së qytetarëve si dhe përbën një nga shtyllat kyçe që mundësojnë zhvillimin ekonomik të një vendi, prioritet dhe mandat i
KOSTT është zhvillimi dhe modernizimi i Sistemit të Transmisionit, mirëmbajtja preventive si dhe operimi i sistemit në
mënyrë sa më efikase, ekonomike dhe të koordinuar 24 orë
në ditë/365 ditë në vit. Me qëllim të ofrimit të shërbimeve cilësore për shfrytëzuesit e Sistemit Transmetues të Republikës
së Kosovës, ne bëjmë përpjekje për zhvillimin dhe avancimin
e tij përmes investimeve të vazhdueshme.

Investimet e realizuara gjatë vitit 2012 kanë qenë në vlerë prej
mbi 11.2 milion Euro. Nga kjo, 44 % ishin investime nga buxheti vetanak, gjë që dëshmon se KOSTT është në rrugë të mirë
drejt vet qëndrueshmërisë së plotë financiare. Projektet e implementuara gjatë vitit 2012 kanë ndikuar në ngritjen e
kualitetit të furnizimit me energji elektrike të konsumit. Kapaciteti i rrjetit të transmisionit për konsumin e brendshëm në
fund të vitit 2012 është rritur për 2.1 % në krahasim me vitin
paraprak, ndërsa kapaciteti i bazuar në kriterin N-1 gjithashtu
është rritur për 2.9% për periudhën e njejtë kohore. Gjithashtu,
dua të potencoj se humbjet e energjisë elektrike në transmision janë zvogëluar për 5.9% krahasuar me vitin 2011.
Nga përkushtimet primare të KOSTT gjatë vitit 2012, ka qenë
puna rreth definimit të modelit të tregut të energjisë elektrike
sipas të cilit do të krijohen kushte për një treg konkurrues dhe
të qëndrueshëm të energjisë elektrike në Kosovë. Në këtë
kuadër, janë përgatitur edhe Rregullat e Tregut të cilat pritet të
aprovohen nga ZRrE së shpejti.

Një hap i rëndësishëm i cili është inicuar gjatë vitit 2012 është
krijimi i tregut të përbashkët Kosovë-Shqipëri, çështje për të
cilën kanë filluar analizat dhe koordinimet në mes të dy
vendeve. Realizimi i tregut të përbashkët do të ndikojë në sigurinë e furnizimit me energji elektrike për të dy vendet si dhe
do të jetë një hap përpara drejt integrimit në tregun rajonal të
Evropës Juglindore.

Zbatimi i standardeve më të larta në menaxhimin e resurseve
financiare, edhe këtë vit është dëshmuar me Raportin e Auditorit të jashtëm për pasqyrat financiare i cili për të shtatën herë
16

radhazi është pa asnjë kualifikim. KOSTT edhe këtë vit ka
dëshmuar stabilitet financiar duke i përmbushur në kohë të
gjitha obligimet financiare ndaj palëve relevante.

Një nga çështjet që ka pasur ndikim të theksuar si në fushën
e rregullimit ashtu edhe në aspektet e tjera në KOSTT, ka
qenë Vendimi i Qeverisë së Kosovës për bartjen e të gjitha
aseteve të nivelit 110 kV nga KEK në KOSTT, përfshirë dhe
130 punonjës. KOSTT ka ndërmarrë një sërë aktivitetesh për
identifikimin e prioriteteve në aspektin e mirëmbajtjes dhe investimeve të nevojshme në këto asete.

KOSTT i ka konsideruar gjithnjë punonjësit e vet si një nga
asetet më të rëndësishme, dhe si rezultat i kushton vëmendje
të veçantë mirëqenies së tyre, shëndetit, kushteve të punës
si dhe zhvillimit dhe avancimit të tyre profesional. Falë
përkushtimit profesional të punonjësve, KOSTT ka arritur
rezultate të theksuara gjatë këtyre viteve të operimit.
Ju siguroj, se besimi të cilin e kemi pasur gjatë gjithë këtyre
viteve nga ana e Qeverisë së Kosovës si aksionari i vetëm i
kompanisë si dhe nga palët e interesit, do të bëjmë përpjekje
të vazhdueshme për ta thelluar edhe më tepër, me punë profesionale dhe përkushtim maksimal për avansimin e mëtutjeshëm të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut të energjisë
elektrike në vend.
Naim Bejtullahu
Kryeshef Ekzekutiv
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Objektivat e kompanisë për vitin 2012

- Planifikimi, zhvillimi dhe ndërtimi efektiv i sistemit të transmisionit të energjisë elektrike;
- Siguria dhe besueshmëria e sistemit të transmisionit;
- Avancimi i mirëmbajtjes së sistemit të transmisionit;
- Krijimi i kushteve për operimin e tregut të energjisë elektrike në pajtim me zhvillimet
e pritura;
- Qëndrueshmëria financiare;
- Pjesëmarrje aktive në proceset e zhvillimit të tregut rajonal (të përfitojë/kontribuojë
nga zhvillimi rajonal);
- Anëtarësimi në ENTSO-E dhe mekanizmat tjerë ndërkombëtarë;
- Vendosja e marrëdhënieve efektive me palët e interesit;
- KOSTT të jetë punëdhënës atraktiv, ambient për investimin në zhvillimin profesional
të punonjësve;
- KOSTT të jetë kompani e përgjegjshme në aspektin social dhe mjedisor;
- Krijimi i një ambienti të sigurt pune
Të dhënat e prezantuara më poshtë në kuadër të Raportit Vjetor 2012
pasqyrojnë punën e KOSTT në përmbushjen këtyre objektivave.
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Qeverisja Korporative

Raporti i Kryesuesit të Bordit të Drejtorëve

Gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2012 KOSTT ka zhvilluar aktivitete të ndryshme të qeverisjes korporative bazuar në Ligjin nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike. Angazhimet kryesore
në këtë aspekt përfshijnë: aktivitetet e Bordit të Drejtorëve, Komisionit të Auditimit dhe Komisioneve të tjera që Bordi i ka themeluar për nevojat e KOSTT.Komisionet tjera që kanë pasur
për qëllim mbështetjen në punë të Bordit të Drejtorëve, kanë qenë:
1. Komisioni për investime kapitale;
2. Komisioni për operim;
3. Komisioni për legjislacion dhe përcjelljen e kontesteve ligjore.

Komisionet kanë qenë të përbërë nga Bordi i Drejtorëve të KOSTT

Në tabelën më poshtë janë paraqitur temat që janë trajtuar dhe vendimet kryesore që janë
aprovuar nga Bordi i Drejtorëve gjatë vitit 2012 duke mos i përfshirë mbledhjet dhe konsultimet e Zyrtarëve të Kompanisë, respektivisht Kryeshefit Ekzekutiv, Zyrtarit Kryesor Financiar,
Sekretarit të Kompanisë dhe Auditorit të Brendshëm me Bordin dhe Zyrtarët e Njësisë së
Monitorimit të Ndërmarrjeve Publike, raportimet dhe aktivitet e ngjashme korporative.

Tab. 1. Vendimet e Bordit të Drejtorëve gjatë vitit 2012
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Korniza ligjore dhe rregullative

Veprimtaria e KOSTT zhvillohet mbi bazën e kornizës ligjore si në vijim:: Ligjin për Energjinë
2010/03-L-184, Ligjin për Energjinë Elektrike 2010/03-L-201 dhe Ligjin për Rregullatorin e
Energjisë 2010/03-L-185, të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës në tetor të vitit
2010.

Në bazë të kërkesave nga legjislacioni primar, dhe në bazë të praktikave më të mira, KOSTT
ka inicuar zhvillimin e mëtejmë të kornizës rregullative me qëllim që dispozitat e kornizës
rregullative të jenë në përputhshmëri me kërkesat e Komunitetit të Energjisë për Evropën
Juglindore, sipas Fig.2.
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Fig. 2. Korniza ligjore dhe rregullative

Legjislacioni primar paraqet bazën mbi të cilën krijohet rregullimi për operim dhe zhvillim
të ndërmarrjes, dhe si i tillë orienton dhe obligon për një funksionim transparent ndaj të
gjitha palëve të interesit. Baza ligjore është promotori kryesorë i krijimit të kornizës rregullative gjegjësisht të legjislacioni sekondar.

Zhvillimet rregullative gjatë vitit 2012

Viti 2012 ka qenë vit i aktiviteteve për përpilim dhe ndryshim të legjislacionit sekondar jo
vetëm nga KOSTT por edhe nga të gjitha palët e interesit, e posaqërisht nga Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRrE). Në bazë të kërkesave nga ZRrE, KOSTT ka kontribuar në përpilimin dhe ndryshimin e legjislacionit sekondar. Aktivitetet kanë qenë të fokusuara kryesisht
për hartimin e dokumentit:
- Metodologjia për Përgatitjen e Balancave të Energjisë Elektrike
si dhe në modifikimin e Licencave:
- Licencës së Operatorit të Sistemit të Transmisionit
- Licencës së Operatorit të Tregut
Në bazë të kërkesave ligjore për krijimin e kornizës rregullative për mënyrën e përcaktimit
të Ngarkesave të Operatorit të Sistemit, Operatorit të Tregut dhe të Ngarkesave për Shfrytëzimin e Rrjetit të Sistemit të Transmisionit, KOSTT ka përpiluar dhe ka dërguar për aprovim
në ZRrE draft metodologjitë përkatëse. Ndërsa, aktivitetet në fushën e amandamentimeve
janë fokusuar në Kodet Teknike. Ky proces është zhvilluar sipas Procedurave për Menaxhimin e Kodeve Teknike dhe Operacionale.
Zhvillimet aktuale në sektorin e energjisë (procesi i privatizimit të rrjetit të shpërndarjes dhe
furnizimit, inkurajimi i investimeve private në projektin e termocentralit Kosova e Re) kanë
paraqitur nevojën për ndryshim të modelit aktual të tregut dhe hartimin e një dizajni të tregut
me të cilin do të nxiten investime në sektorin e energjisë dhe i cili do të siguronte pajtueshmëri me dispozitat e Traktatit të Komunitetit të Energjisë, përkatësisht me kërkesat e Acquis
Communautaire.

KOSTT ka punuar në këtë drejtim edhe ne vitin 2012, dhe ka hartuar draftin e Dizajnit të
Tregut të Energjisë Elektrike të Kosovës, duke përfshirë edhe harmonizimin me kërkesat
ligjore sipas Ligjeve të Energjisë të amandamentuara në fund të vitit 2010. Në korrik te vitit
2012 KOSTT ka dërguar këtë draft në ZRrE.

Fig.3 Përpilimet e Metodologjive dhe Amandamentimet e Kodeve Teknike
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Ndër aktivitetet që ka pasur ndikim të veçantë si në fushën e rregullimit ashtu edhe në fusha
të tjera brenda KOSTT gjatë vitit 2012, ka qenë Vendimi i Qeverisë së Republikës së
Kosovës nr.10/29. Sipas këtij vendimi, asetet 400/220/110 kV do të jenë në pronësi të KOSTT
sh.a, duke përfshirë edhe transformatorët 220/35/10 (20) kV dhe 110/x kV si dhe fushat
përkatëse me ndërprerësin e transformatorëve 35 kV dhe 10 (20) kV. Implementimi i këtij
vendimi është përcjellë edhe me nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet KOSTT dhe KEK
dhe është nxjerrë vendim nga ZRrE nr. V_403_2012 për legjitimitetin e këtij transferi.

Në Figurën 4 është prezentuar kufiri i ri në mes të Operatorit të Sistemit të Transmisionit
(KOSTT) dhe Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes.

Fig.4. Kufiri i ri në mes të OST (KOSTT) dhe OSSH
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II

Menaxhimi dhe Operimi
i Sistemit të Transmisionit të
Republikës së Kosovës

Operimi i Sistemit të Transmisionit

KOSTT në bazë të licencës është përgjegjës për proceset e planifikimit, analizave, monitorimit dhe kontrollit të rrjedhave të fuqisë në Sistemin e Transmisionit të Kosovës, në mënyrë
të sigurt dhe të besueshme, vazhdimisht 24 orë gjatë 365 ditëve të vitit.

Në përputhje me Kodet Teknike në fuqi, KOSTT siguron që në vazhdimësi të realizohet
furnizim kualitativ dhe i sigurt i konsumatorëve me energji elektrike nga aspekti i transmisionit. Po ashtu, KOSTT gjatë gjithë kohës siguron punën sinkrone me Operatorët e Sistemeve tjera të Transmisionit (OST), si dhe ofron shërbimet e operimit të sistemit.

Nga Qendra Nacionale Dispeçerike në KOSTT monitorohet dhe kontrollohen rrjedhat e
fuqisë në rrjetin transmetues të Kosovës.
Me qenë se energjia elektrike nuk ka mundësi deponimi, pra energjia në disponim duhet të
jetë e barabartë me ngarkesën. Operatori i Sistemit (OS) përmes mekanizmave në disponim
të balancimit, siguron mbajtjen e parametrave teknik në kufijtë e sigurt. Për këtë qëllim OS
siguron shërbimet ndihmëse të nevojshme, si rezervën primare, sekondare dhe terciare.
Këto shërbime ju mundësojnë palëve në treg siç janë gjenerimi dhe shpërndarja që të zhvillojnë aktivitetet e tyre në mënyrë sa më të besueshme, në aspektin teknik dhe ekonomik.

Edhe në vitin 2012, KOSTT ka bërë përpilimin e parashikimit të Balancës së energjisë elektrike njëvjeçare dhe monitorimin e realizimit të balancës. Gjithashtu, zhvillimi i rrjetit është
bërë në harmoni me planifikimin afatgjatë për zgjerim të rrjetit transmetues.

Me qëllim të mbajtjes së një furnizimi kualitativ dhe të sigurt të konsumatorëve, kryhen koordinimet e mirëmbajtjes, në aspektin e planifikimit dhe implementimit në kohë reale, për
pjesën interne dhe interkonektive të SEE të Kosovës.
Operimi i Sistemit bazohet në tri objektiva kryesore:

• Të mundësojë operim të sigurt dhe me besueshmëri të
lartë të Sistemit Transmetues të Kosovës
• Të mundësojë operimin ekonomik të sistemit dhe funksionimin e tregut të energjisë
• Të mundësojë aranzhimet kontraktuale sipas programit D-1

Operimi i sistemit duhet të garantojë punë të sigurt me besueshmëri të lartë të sistemit duke
kontrolluar zhvillimet e mundshme në sistem dhe veprimet në sistem përballë kontigjencave
te ndryshme siç janë: lidhjet e shkurta, ndryshimet e papritura të ngarkesës, rënia e gjeneratorit nga puna etj. Përmes monitorimit të punës si dhe kontrollit të sistemit, bëhet i mundur
parashikimi i riskut, me ç’rast ndërmerren masat efektive preventive për të minimizuar zgjerimin e ndodhive ashtu që sistemi mos të degradojë deri në rënie totale(black out).
Përgjegjësinë e realizimit të operimit të Sistemit të Transmisionit të Kosovës, në kohë reale
e mban Qendra Nacionale Dispeçerike në KOSTT (QND). Përmes QND është mundësuar
menaxhimi i flukseve të fuqisë dhe profileve të tensionit në Sistemin e Transmisionit të
Kosovës, duke realizuar lakoren e kërkesës së konsumit dhe programit të shkëmbimit, me
kombinimin e njëkohshëm të prodhimit të energjisë elektrike nga gjeneratorët dhe
importin/eksportin.

Në vijim është prezantuar balanca e realizuar në vitet 2011 dhe 2012, si dhe krahasimet e
viteve përkatëse.
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*Prodhimi i HC Lumbardhi nuk përfshihet në gjenerimin total, pasi që nuk është i kyçur në rrjetin e transmisionit.
Tab. 2. Balanca e realizuar 2011/2012

Nga Tabela 2. shihet se prodhimi i energjisë elektrike në vitin 2012 krahasuar me vitin 2011
ka rezultuar me rritje për 2,6%.
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Humbjet e energjisë elektrike në transmision janë zvogëluar
për 5.9% krahasuar me vitin 2011.

Performanca e Sistemit të Transmisionit

Perfomanca e operimit të sistemit të transmisionit në vitin 2012 në disa aspekte ka pasur
ngritje. Indikatorët e përformancës kanë treguar një avancim të kënaqshëm në raport me
vitin paraprak. Rritja e disponueshmerisë së Sistemit të Transmisionit është rezultat i zhvillimit të rrjetit të transmisionit, ngritjes së kualitetit të tensionit dhe zvogëlimit të humbjeve të
energjisë, e cila ka rezultuar me uljen e numrit të ankesave të konsumatorëve. Në tabelën
3. janë dhënë indikatorët e performancës së Sistemit të Transmisionit.

* Rritja e kapaciteteve transformuese për 2012, vjen si rezultat i transferit Distribucioni/Shpërndarja, në pronësi nga KOSTT,
i të gjitha nënstacioneve 110/35/10(20) kV dhe 220/35/10 kV. Në kapacitetet transformuese shpërndarëse, nuk janë marrë
në konsiderim transformatorët e Trepçës, Ferronikelit, Ujmanit dhe Sharrit, të cilët nuk janë pjesë e aseteve të KOSTT.
Tab 3. Indikatorët e performancës së sistemit të transmisionit
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Energjia e pa-furnizuar dhe disponueshmëria e rrjetit të transmisionit për disa vite është
paraqitur në figurën 5.

Fig.5. Energjia e pafurnizuar dhe disponueshmëria e rrjetit të transmisionit

Humbjet në Rrjetin e Transmisionit

Zhvillimi dhe operimi i rrjetit transmetues, duke përdorur metodat optimale si dhe mirëmbajtja efektive, kanë ndikuar në rritjen e perfomancës së Sistemit të Transmisionit gjegjësisht
zvogëlimin e humbjeve teknike në sistem. Humbjet në rrjetin transmetues janë zvogëluar
në mënyrë të vazhdueshme nga viti 2007. Diferenca e zvogëlimit të humbjeve nga viti 2011
me vitin 2012 është 6,8 GWh apo krahasuar në përqindje në vitin 2012 niveli i humbjeve ka
qenë 1.32 % derisa në vitin 2011 kanë qenë 1.37 %. Përqindja e humbjeve llogaritet në
raport me totalin e energjisë elektrike e cila hyn në rrjetin e transmisionit. Këto të dhëna
janë paraqitur në fig.6.
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Fig.6. Humbjet në transmision 2006-2012

Konsumi i energjisë elektrike, dhe ngarkesa maksimale

Ngarkesa maksimale gjatë viteve ka pësuar rritje, poashtu edhe konsumi, por në vitin 2012
shihet një zvogëlim i konsumit për shkak që temperaturat gjatë sezonit dimëror kanë qenë
më të larta krahasuar me vitin 2011. Ky trend shihet në Fig.7.

Fig.7. Konsumi i energjisë elektrike dhe ngarkesa 2000-2012
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Në Fig.8. është paraqitur konsumi mujor me energji elektrike i Kosovës për vitet 2010, 2011, 2012

Fig.8. Konsumi bruto i energjisë elektrike 2010-2012

Në Fig.9 është paraqitur lakorja e kohëzgjatjes së ngarkesës, e paraqitur në MW për të
gjitha orët e vitit.

Fig.9. Lakorja e kohëzgjatjes së ngarkesës 2012
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Mirëmbajtja e Sistemit të Transmisionit në vitin 2012

Mirëmbajtja e Sistemit të Transmisionit të Kosovës, realizohet duke u bazuar në politikat e
avancuara të mirëmbajtjes me qëllim që rrjeti transmetues të operoj me një siguri dhe shkallë
të lartë të besueshmërisë. Politika e mirëmbajtjes parasheh monitorim të vazhdueshëm të pajisjeve nën tension dhe jashtë pune, mirëmbajtjen preventive dhe avancim në mirëmbajtje korrektive. Politika e mirëmbajtjes gjithnjë është nën revidim të vazhdueshëm në mënyrë që të
plotësoj kriteret e mirëmbajtjes adekuate në funksion të teknologjisë së përdorur. Në baza
vjetore realizohen aktivitete të cilat janë parashikuar përmes planifikimit të mirëmbajtjes.
Gjatë tërë vitit 2012, kryesisht gjatë periudhës së ngarkesës së ulët (pranverë, verë dhe
vjeshtë) janë realizuar aktivitete intensive të mirëmbajtjes, me plan të koordinuar mirë me sektorët relevant dhe me Qendrën Nacionale Dispeçerike.

Gjatë vitit 2012 nga KEK në KOSTT janë transferuar një numër i konsideruar i aseteve, me
gjendje teknike jo të kënaqshme si rezultat i mungesës se investimeve, vjetërsisë dhe operimit
te tyre në kondita të ngarkesave të mëdha. Për këtë arsye, KOSTT ka ndërmarrë një sërë aktivitetesh për identifikimin e prioriteteve në aspektin e mirëmbajtjes dhe investimeve
emergjente në përmirësimin e performancës së tyre, apo zëvendësimit eventual të tyre.

Përshkrimi i aseteve të KOSTT

KOSTT sh.a menaxhon Sistemin e Transmisionit të Republikës së Kosovës duke operuar
me nivele të tensionit të lartë

400 kV, 220 kV , 110 kV

dhe tensionit të mesëm

35 kV, 10 (20) kV.1

Në vijim po japim një përshkrim të shkurtër të aseteve bazë dhe vjetërsinë e aseteve kryesore
të KOSTT. Kapacitetet e linjave të transmisionit bazuar në fundin e vitit 2012 janë paraqitur
në tabelën në vijim.

Tab.4. Gjatësia e linjave transmetuese dhe kapaciteti transmetues i tyre

Në bazë të vendimit të Qeverisë së Kosovës nr:10/29 kufiri I ri teknik në mes të KOSTT dhe OSSh është prezentuar në figurën nr. 4
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Në tabelën në vijim Tab.5. është paraqitur vjetërsia e linjave sipas nivelit të tensionit.

Tab.5. Vjetërsia e linjave të rrjetit të KOSTT për vitin 2012

Fig.10. Vjetërsia e linjave e shprehur në përqindje

Në figurën 10 është paraqitur vjetërsia e linjave ku shihet se pjesa dërmuese e linjave
400 kV dhe 110 kV është më e vjetër se 35
vjet, derisa mbi 70% të linjave 220 kV kanë
moshë 25-35 vite.
Sa i përket Nënstacioneve, KOSTT ka gjithsej 34 Nënstacione të cilat janë prezentuar
në tabelën e mëposhtme sipas nivelit të tensionit.

Tab.6. Nënstacionet e KOSTT sipas nivelit të tensionit

32

Kapacitetet transformuese (auto-transformatorët) të rrjetit të transmisionit të nivelit 400/220
kV, 400/110 kV dhe 220/110 kV për vitin 2012 janë paraqitur në tabelën 7.

Tab.7. Kapacitetet transformuese të auto transformatorëve të KOSTT për vitin 2012

Në tabelën 8 janë paraqitur kapacitetet transformuese për transformatorët me tension të
mesëm në sekondar (35 kV dhe 10 (20) kV)

Tab.8. Kapacitetet e instaluara transformuese te transformatorëve të KOSTT për vitin 2012
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Kapaciteti i interkoneksionit për vitin 2012 është paraqitur në tabelën në vijim.

Tab.9. Kapacitetet e interkoneksionit për vitin 2012
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Në figurën 11 është paraqitur në formë të përmbledhur numri i elementeve të rrjetit të transmisionit sipas nivelit të tensionit për vitin 2012.

Fig.11. Numri i aseteve sipas nivelit të tensionit për vitin 2012

Në figurën 11 janë paraqitur asetet e KOSTT për vitin 2012 duke përfshirë edhe asetet e
transferuara nga KEK në KOSTT sipas vendimit nr.10/29 si dhe dy nënstacione të reja NS
Gjilani 5 dhe NS Prishtina 7 të energjizuara në vitin 2012.
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Rritja e numrit të aseteve gjatë vitit 2012

Viti 2012 ishte vazhdim i investimeve kapitale përmes së cilave është arritur ngritja e sigurisë
dhe besueshmërisë së operimit të sistemit transmetues si dhe përmirësimi i kualitetit të
furnizimit të konsumatorëve. Këto investime kanë reflektuar në ngritjen e vlerës së aseteve
të KOSTT. Në rritjen e numrit dhe vlerës së aseteve gjithashtu ka ndikuar transferi i aseteve
nga KEK në KOSTT sipas vendimit të Qeverisë nr.10/29. Në vijim është dhënë krahasimi i
numrit të aseteve (transformator, linja dhe fushat e tyre) për vitet 2011 dhe 2012. Në këtë
rast numri i autotransformatorëve dhe transformatorëve është paraqitur sipas tensionit primar.

Fig.12. Krahasimi i numrit të aseteve të rrjetit të KOSTT për vitet 2011 dhe 2012

Planifikimi i mirëmbajtjes dhe shkalla e realizimit

Plani i mirëmbajtjes në vitin 2012 është realizuar në nivel të kënaqshëm. Në figurat e mëposhtme janë paraqitur realizimet e planit të mirëmbajtjes për vitin 2012 për linja dhe nënstacione
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Fig.13. Krahasimi në mes të planifikimit dhe realizimit të mirëmbajtjes për linja, në vitin 2012

Në figurën 13 është paraqitur krahasimi i realizimit të mirëmbajtës për linja. Remontet që
nuk janë realizuar janë kryesisht për shkak të pamundësisë për shkyçje dhe për qasje në
terren.

Fig.14. Krahasimi në mes të planifikimit dhe realizimit të mirëmbajtjes për nënstacione në vitin 2012

Në figurën 14 është paraqitur realizimi i planit të mirëmbajtjes për Nënstacione për vitin
2012. Në përgjithësi janë kryer të gjitha aktivitetet e parapara me përjashtim të remonteve
dhe shqyrtimeve kur ka munguar leja për shkyçje.
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Krahasimi i intervenimeve emergjente gjatë viteve 2008-2012

Trendi i zvogëlimit të intervenimeve si rezultat i mirëmbajtjes preventive dhe investimeve të
vazhdueshme në sistem mund të shihet në figurën 15.

Fig.15. Krahasimi i intervenimeve emergjente në nënstacione për vitet 2008-2012

Në figurën 15 është paraqitur krahasimi i intervenimeve emergjente të realizuara brenda
nënstacioneve. Vërehet se trendi i intervenimeve është në rënie nga viti në vit, si rezultat i
planifikimit adekuat të mirëmbajtjes dhe ndikimeve pozitive të investimeve kapitale në Sistemin e Transmisionit.

Fig.16. Krahasimi i intervenimeve në linja për vitet 2008-2012

Në figurën 16 është paraqitur krahasimi i intervenimeve në linja gjatë 5 viteve të fundit. Rritja
e numrit të intervenimeve për vitin 2012 është kryesisht për shkak të kushteve të pavolitshme
atmosferike me temperatura shumë të larta që ka rezultuar me rritjen e prishjeve në sistem.
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Krahasimi i rënieve

Në figurën 17 dhe figurën 18 janë paraqitur krahasimi i rënieve të linjave dhe transformatorëve për tri vitet e fundit. Numri i rënieve në linja për vitin 2012 është duke ndjekur trendet
e uljes nga viti në vit.

Fig.17. Krahasimi I rënieve të LP-ve 2010-2012

Në figurën 17 janë paraqitur rëniet e LP për gjatë muajve të vitit për tre vitet e fundit.

Fig.18. Krahasimi i rënieve të ATR dhe TR-ve 2010-2012

Në figurën 18 janë paraqitur rëniet e auto transformatorëve dhe transformatorëve për vitet
2010, 2011, dhe 2012. Këto rënie nuk janë shoqëruar me prishje të transformatorëve. Vërehet trendi i zvogëlimit të rënieve nga viti në vit. Po ashtu këto përmirësime janë të reflektuara
edhe në indikatorët e performancës që raportohet çdo tre muaj në ZRrE.
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Disponueshmëria e sistemit për vitin 2012

Në figurën 19 është paraqitur disponueshmëria e linjave për vitin 2012. Kjo nënkupton
kohën në të cilën linjat kanë qenë në operim gjatë gjithë vitit. Disponueshmëria më e ulët
është regjistruar te linjat e nivelit 110 kV, kryesisht për shkak të implementimit të projekteve
dhe re-vitalizimit të nënstacioneve

Fig.19. Disponueshmëria e LP për vitin 2012

Fig.20. Disponueshmëria e ATR dhe TR për vitin 2012

Në figurën 20 është paraqitur disponueshmëria e autotransformatorëve dhe transformatorëve për vitin 2012. Disponueshmëri më të ulët kanë pasur ATR 400/220 kV në NS Kosova
B, jo për shkak të ngarkesës së lartë por për arsye të disa testimeve të ATR 3 si dhe shkyçjes
së tij gjatë ngarkesës së ulët.
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Në Tabelën 10, janë përmbledhur të gjitha ndërprerjet në sistemin e transmisionit gjatë vitit
2012.

Tab.10. Numri i të gjitha ndërprerjeve në sistemin e transmisionit për vitin 2012
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Krahasimi i IKP

Në figurën 21 janë paraqitur indikatorët kyç të performancës së sistemit të transmisionit në
stabilimentet e tensionit të lartë.

Fig.21. Numri i prishjeve në Stabilimentet e Tensionit të Lartë në 100 fusha

Në figurën 22 është paraqitur koha mesatare e riparimit të prishjes në linja. Më së shumti
prishje kanë pasur linjat e tensionit 110 kV.

Fig.22. Krahasimi i kohës mesatare të riparimit të prishjeve në linja për vitet 2010-2012

42

Në figurën 23 është paraqitur koha mesatare e prishjes në transformator për vitet 20102012. Në këtë kohë nuk janë marrë parasysh transformatorët distributiv/shpërndarës 110/x
kV të cilët kanë kaluar në KOSTT nga data 01.04.2012.

Fig.23. Krahasimi i kohës mesatare të prishjeve në transformatorë për vitet 2010-2012

Në figurën 24 janë paraqitur kohët mesatare të prishjes për stabilimentet e tensionit të lartë
400 kV, 220 kV dhe 110 kV. Në nivelin e tensionit 400 kV prishja kryesore ka qenë shpërthimi
i ndërprerësit të fushës së linjës LP 445/1 që lidhë gjeneratorin B1 me NS Kosova B. Ndërsa
në nivelin e tensionit 110 kV janë shfaqur kryesisht shpërthime të izolatorëve mbajtës të
pajisjeve.

Fig.24. Koha mesatare e riparimit të prishjeve në STL për vitet 2010-2012
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Në figurën 25 është paraqitur koha mesatare e riparimit të prishjeve të mbrojtjeve rele. E
vetmja prishje që ka ndodhur në vitin 2012 është prishja e modulit të një mbrojte rele të
fushës lidhëse në anën 400 kV në NS Ferizaj 2 e cila ka qenë nën garancion.

Fig.25. Koha mesatare e riparimit të prishjeve në MR për vitet 2010-2012

Siguria dhe shëndeti në punë

Përkushtimi gjatë viti 2012 për kujdesin ndaj shëndetit dhe mbrojtjes në punë të punëtorëve,
sigurisë në vendin e punës, mjedisit, mbrojtjes nga zjarri, pajisjeve dhe objekteve kanë rezultuar me përmbyllje të vitit pa asnjë lëndim në punë apo ndonjë ngjarje e cila do të manifestonte humbje materiale.

Korniza ligjore për fushën e sigurisë dhe mbrojtjes në punë është e rregulluar nga Ligji për
siguri në punë, mbrojtje të shëndetit të punësuarve dhe ambientit të punës nr.2003/19,
(ndërkaq në proces është draftimi i ligjit të ri për siguri dhe shëndet në punë nga Qeveria e
Republikës së Kosovës); Ligjit për Mbrojtjen nga zjarri nr.04/L-12 si dhe Kodit të Rrjetit të
KOSTT. KOSTT harton në vazhdimësi edhe dokumente të brendshme për rregullim, informim, trajnim dhe monitorim mbi zbatimin e masave të sigurisë.
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Për avancimin e mëtutjeshëm të rregullativës për punë në mënyrë të sigurt, gjatë vitit 2012
është punuar në dokumentacionin relevant konform legjislacionit në fuqi i cili rregullon sigurinë dhe shëndetin në punë si dhe direktivave relevante të Bashkimit Evropian. Draftimi i
dokumentacionit është përkrahur nga projektet për para anëtarësim në Bashkimin Evropian
IPA . Gjatë këtij procesi janë identifikuar dhe përmbyllur më sukses draftimi i gjithë dokumentacionit: Dokumenti për Vlerësimin e Rrezikut dhe aneks-dokumentet: Shenjat e sigurisë; Pajisjet personale mbrojtëse; Rreziku nga energjia elektrike; Rreziku nga rënia nga
lartësia; Informimi, edukimi dhe trajnimi mbi shëndetin dhe sigurinë në punë; Mbikëqyrja
shëndetësore; Rreziku nga zjarri; Transporti dhe ngarkimi; Operimet në vend për punë të
sigurt; Veprimi i elektricitetit në trupin e njeriut; Lëndimet në punë dhe Ndihma e parë në
vendin e punës.

Gjatë viti 2012 janë përmbyllur me sukses planet për sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve,
sigurinë e aseteve, monitorimin dhe inspektimin në teren, trajnimin për siguri në punë dhe
mbrojtje nga zjarri si dhe dhënien e ndihmës së parë në vendin e punës etj.

Në vitin vijues planifikohet aprovimi i dokumentacionit te ri
dhe vënia e tyre në funksion, me këtë KOSTT do të operoj
nga aspekti i sigurisë dhe shëndetit në punë në pajtueshmëri
me rregullat e ENTSO-E.

Duke e konsideruar sigurinë industriale një nga prioritetet e KOSTT edhe në vitin 2012 janë
zhvilluar trajnime për ofrimin e njohurive/shkathtësive në lëmin e sigurisë industriale, mbrotjes nga zjarri dhe ndihmës së parë në vendin e punës.

Mjedisi në KOSTT

Një ndër objektivat e KOSTT është edhe përgjegjësia, mbrojtja dhe zhvillimi i mjedisit. Në
mbështetje të një zhvillimi të qëndrueshëm, KOSTT në vitin 2012 ka ndërmarrë veprime të
nevojshme në drejtim të avancimit të kësaj objektive. Synimi aktual është çertifikimi me Normën Ndërkombëtare ISO 14001 për Sistemin e Menaxhimit Mjedisor (SMM). Për këtë qëllim
është hartuar dokumentacioni relevant.

Gjithashtu KOSTT ka iniciuar Pilot Projektin për Nënstacionin model në aspektin mjedisor,
me ç’rast është përzgjedhur NS Kosova B si nënstacion model.
Në vitin 2012 është punuar në hartimin e këtyre dokumenteve përkrahëse:

• Politika Mjedisore.
• Procedura për Aspektet Mjedisore
• Procedura për trajtimin e Vajrave Industriale
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Zhvillimi i Rrjetit Transmetues dhe Investimet

Planifikimi dhe zhvillimi i Sistemit të Transmisionit sipas standardeve ENTSO-E është
themelor në zhvillimin e sektorit elektroenergjetik, krijimin e kushteve për përkrahjen e kapaciteteve të reja gjeneruese, burimeve të ripërtërishme, dhe krijimin e kushteve për zhvillimin e tregut të energjisë elektrike. Objektiva kryesore e zhvillimit dhe planifikimit të Sistemit
të Transmisionit është përcaktimi i konfiguracionit optimal të rrjetit në relacion me rritjen e
konsumit dhe planifikimin e gjenerimit për periudhën planifikuese ashtu që të plotësohen
kërkesat e furnizimit të konsumatorëve në mënyrë të sigurt dhe me kosto ekonomikisht të
favorshme. Në vazhdimësinë e aktiviteteve thelbësore në ngritjen e kapaciteteve, besueshmërisë dhe sigurisë së sistemit transmetues, të implementuara në KOSTT gjatë periudhës
kohore vitit 2009-2011, edhe viti 2012 është përcjellë me dinamikë të lartë për realizimin e
projekteve të filluara gjatë vitit 2011-2012 dhe projekteve të reja në pajtueshmëri me Planin
Zhvillimor të Transmisionit (2012-2021) i aprovuar nga ZRrE.

Planifikimi dhe zhvillimi i infrastrukturës së Sistemit të Transmisionit është orientuar në katër
kategori të ndryshme të zhvillimit të projekteve:

• Rritja e kapaciteteve te rrjetit transmetues
• Ri-vitalizmi i nënstacioneve dhe pajisjeve të tensionit të lartë.
• Sistemet mbështetëse në operim të rrjetit (SCADA/EMS, grupet matëse, shërbimet
ndihmese, modernizimi i mbrojtjeve rele etj
• Përkrahja e ngarkesës dhe gjenerimit (aplikacionet e kyçjes në rrjetin e transmisionit)
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Investimet Kapitale

Investimet kapitale gjatë vitit 2012 janë realizuar në pajtueshmëri me Planin Zhvillimor të
Transmisionit (2012-2021) i aprovuar nga ZRrE. Këto projekte kanë ndikuar në ngritjen e
kapaciteteve, besueshmërisë dhe sigurisë së Sistemit të Transmisionit në Kosovë.

Projektet të cilat kanë përfunduar gjatë vitit 2012 janë paraqitura si më poshtë :
1. Ndërrimi i Pajisjeve të Tensionit të Lartë në NS 220/110 kV - Prizreni 2 dhe Instalimi
i Autotransformatorit ATR3 150 MVA
2. Teknologjia Informative (TI) për Operimin e Tregut
3. Paket Projekti SCADA/EMS (LOT1) dhe Telekomi (LOT2)
4. Ndërrimi i Mbrojtjeve Rele në NS 110/10 kV – Prishtina 2 dhe NS 110/35 kV – Prishtina 3
5. Rehabilitimi në linjat 110kV, 126/4 (pjesa e vjetër), 179/1, 1801 (ndërrimi i izolatorëve dhe urave përçuese)
6. Ndarja e zbarrave në dy seksione, në NS Gjilani 1 dhe NS Therandë
7. Rehabilitimi i pajisjeve për shpenzime vetjake në NS 400/220kV – Kosova B
Projekti Ndërtimi i linjës së interkoneksionit 400 kV Kosovë – Shqipëri gjatë vitit 2012 ka
kaluar të gjitha fazat përkatëse të prokurimit. KOSTT ka pranuar ofertat për të dy LOT. Për
LOT 1 ka parapërcaktuar përfituesin e mundshëm për implementim gjatë këtij procesi derisa
Shqipëria ka anuluar procesin tenderues për pjesën e saj dhe si rezultat i kësaj i tërë projekti
është stopuar. Procesi pritet te vazhdoj gjatë vitit 2013.

Në kategorinë e projekteve për ri-vitalizmin e nënstacioneve si projekte në vazhdimësi dhe
që pritet të përfundojnë gjatë vitit 2013 janë këto projekte:

- Kyçja e NS 110/10 kV – Lipjani në linjën LP 212 (drejtimi NS Kosova A – NS Ferizaj 2)
- Ndërrimi i përçuesit, izolatorëve dhe pajisjeve lidhëse në LP 125/2 dhe 125/3
- Rialokimi i linjës 110kV, nr.1806, drejtimi NS Gjakova 1 – NS Gjakova 2 dhe rehabilitimi i pajisjeve të TL në NS Gjakova 1
- Instalimi i dy fushave të reja të linjave 110 kV në NS Prizreni 2
- Rehabilitimi i stabilimenteve të TL në NS Gjakova 2 dhe Prizreni 3

Ndryshimi i kufirit komercial në mes të KOSTT dhe KEK /OSSH ka ndikuar që projektet
për përkrahje të ngarkesës, të realizuar dhe të investuara nga KEK në vitin 2012 të barten
në pronësi të KOSTT. Këto projekte janë:
Paket Projekti i NS 110/10(20) kV-Gjilani 5 me linjat transmetuese
Paket Projekti i NS 110/10(20) kV-Palaj me linjat transmetuese
Paket Projekti i NS 110/10(20) kV-Prishtina 7 me linjat transmetuese 110 kV

Në vitin 2012 konform Kodit të Kyçjes dhe Metodologjisë së Taksave të Kyçjes në rrjetin e
Transmisionit, është nënshkruar Marrëveshja e Kyçjes me kompaninë “KelKos ENERGY”
Sh.p.k për kyçjen e Hidro Centralit kaskadë:
DEQANI”(G1+G2=10.6MVA+5.3MVA),“BELAJA”,(G1+G2=5.88MVA+3.11MVA),“LUMBARDHI”(G1+G2=5.05MVA+5.05MVA),“LUMBARDHI II” (G1=5.40 MVA), me kapacitet
total 35,5MW.
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Investimet e realizuara gjatë vitit 2012 janë në vlerë prej €
11,2 mil.

Nga kjo, grante nga Buxheti i Kosovës dhe IPA përfshijnë vlerën prej € 6,2 mil. apo 55,64%,
ndërkaq investime nga buxheti i KOSTT € 4,9 mil. apo 44.36%.
Në figurën 26 është paraqitur struktura e investimeve sipas burimeve të financimit gjatë vitit
2012

Fig.26. Struktura e financimit të projekteve, sipas burimeve të financimit

Faktet e Zhvillimit të Kapaciteteve të Sistemit të Transmisionit

Projektet e realizuara gjatë viteve 2010-2012 në zhvillimin e infrastrukturës së Sistemit të
Transmisionit në KOSTT, të referuara në Planin Zhvillimor të Transmisionit 2012-2021,
paraqesin projekte shumë të rëndësishme me ndikim në ngritjen e performancës operuese
të Sistemit të Transmisionit. Implementimi i suksesshëm i këtyre projekteve, do të ndihmoj
në përmbushjen e objektivave themelore të vendosura nga KOSTT të cilat janë në pajtueshmëri të plotë me kërkesat teknike që dalin nga ENTSO-E.

Implementimi i projekteve në zhvillimin e infrastrukturës gjatë vitit 2012 është karakterizuar
me dinamikë të lartë të aktiviteteve dhe është realizuar pa cenuar sigurinë e sistemit transmetues.

Kapaciteti i rrjetit të transmisionit për konsumin e brendshëm
në fund të vitit 2012 është ngritur për 2.1% në krahasim me
fundin e vitit 2011, ndërsa kapaciteti i bazuar në kriterin N-1
gjithashtu është ngritur për 2.9% për periudhën e njëjtë kohore.

Projektet e implementuara gjatë vitit 2012 kanë ndikuar në ngritjen e kualitetit të furnizimit
të konsumit dhe mirëmbajtjes së profilit të tensionit në nivelin e tensionit.

Ngritja e profilit të tensioneve dhe optimizimi i rrjedhave të fuqisë ka ndikuar në reduktimin
e humbjeve të energjisë elektrike në vitin 2012 për 5.9% krahasuar me humbjet e realizuara
në vitin 2011.
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Fig.27. Zhvillimi i kapaciteteve interne të rrjetit të transmisionit 2009-2012

Fig.28. Krahasimi i profilit të tensionit të rrjetit 110kV për vitet 2009, 2010, 2011 dhe 2012
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Fig.29. Zhvillimi i kapaciteteve ndër vite
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III

Operimi i Tregut të Energjisë
Elektrike të Kosovës

Liberalizimi i Tregut të Energjisë Elektrike

Zhvillimet rreth liberalizimit të Tregut të Energjisë Elektrike në Kosovë kanë qenë aktivitetet
kryesore të Operatorit të Tregut të Energjisë Elektrike (KOSTT). Aktivitetet e zhvilluara ishin
në përputhje me objektivat dhe kërkesat e Qeverisë së Kosovës rreth liberalizimit të tregut
të energjisë elektrike, kërkesa që dalin nga legjislacioni primar i sektorit të energjisë, kërkesa
që dalin nga Traktati i Komunitetit të Energjisë për EJL dhe Direktivat e Komisionit Evropian.

Procesi rreth hartimit të Dizajnit të Tregut të Energjisë Elektrike në Kosovë ( DTEEK) i filluar
në vitin 2010 ka përfunduar në fund të vitit 2012. Dokumenti i dërguar në ZRrE është i formës
finale.
Gjatë vitit 2012, përpos aktiviteteve operative të tregut, me theks të veçantë janë zhvilluar
edhe aktivitetet lidhur me modifikimin e Rregullave të Tregut të cilat do të jenë në përputhje
me Dizajnin e Tregut të Energjisë Elektrike të Kosovës. Drafti i parë i Rregullave të Tregut,
është dorëzuar në ZRrE si dhe palëve te tregut për komentim si dhe janë mbajtur Tryeza
Pune me palët e interesit (palët e tregut) ku janë prezantuar Rregullat e Tregut.

Tregu i përbashkët Kosovë – Shqipëri

Duke pasur parasysh karakteristikat e tregut në Kosovë dhe Shqipëri dhe objektivat e Qeverive të të dy vendeve për furnizim të sigurtë me energji elektrike KOSTT, ZRrE(Kosovë) dhe
Enti Rregullator i Energjisë ERE dhe Operatori i Sistemit te Transmisionit OST (Shqipëri),
kanë diskutuar dhe analizuar idenë e integrimit të dy tregjeve në një treg të përbashkët (një
zonë tregtare). Tregu i përbashkët do të jepte sinjale të duhura për investime në kapacitete
gjeneruese të reja, diversitetin e burimeve, për investime në rrjetin transmetues dhe të shpërndarjes.

Tregu i përbashkët Kosovë- Shqipëri gjithashtu do të mundësonte hapjen e tregut të energjisë elektrike dhe do të krijonte kushte për një treg konkurrues.

Themelimi i një tregu të përbashkët është në harmoni me objektivat e BE dhe Komunitetit
të Energjisë dhe kjo mund të konsiderohet si hap drejt integrimit në tregun rajonal të EJL.
Për këtë janë zhvilluar një sërë aktivitetesh në mes të institucioneve të lartëpërmendura të
Shqipërisë dhe të Kosovës.

Operimi i tregut të energjisë elektrike

Tregu i energjisë elektrike në Kosovë ende nuk është i njohur dhe i pranuar si zonë tregtare.
Edhe më tutje në nivelin evropian, tregu i energjisë elektrike të Kosovës konsiderohet pjesë
e tregut të Serbisë. Pavarësisht kësaj, Operatori i Tregut në KOSTT operon tregun e energjisë
elektrike në përputhje me legjislacionin primar dhe sekondar si një zonë tregtare në vete.

Tregu i energjisë elektrike në Kosovë, karakterizohet si treg: i vogël, i rregulluar, me jo
shumëllojshmëri të kapaciteteve dhe rezervave gjeneruese, me mungesë të kapaciteteve
për plotësimin e nevojave në rritje të konsumit, i varur nga importi i energjisë nga tregjet
regjionale jo likuide dhe jo transparente dhe treg me humbje të larta jo teknike në rrjetin e
shpërndarjes. Si rezultat i faktorëve te lartëpërmendur si dhe jo adekuacise së gjenerimit,
balancimi i sistemit në disa periudha kohore bëhet me reduktimin e ngarkesës.
Tregu me shumicë dominohet nga gjeneratorët publik që kanë kontrata afatgjata me komRAPORT VJETOR 2012 | 53

paninë për furnizim me energji elektrike. Megjithatë, tregtimi ndërkufitar deri diku është
konkurrues dhe varet nga kapacitetet interkonektive. Procesi i menaxhimit të kapaciteteve
interkonektive aktualisht bëhet nga ana e Operatorit Serb në mënyrë jo ligjore dhe pa aunga ana
e KOSTT.
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Fig.30. Rrjedhat interkonektive, prodhimi, konsumi gjatë vitit 2012

Fig.30. Rrjedhat interkonektive, prodhimi, konsumi gjatë vitit 2012

Nga energjia që ka rrjedhë në zonën tregtare dhe rregulluese të Kosovës: 68% është nga
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konsumit të Kosovës, 6.68% ka qenë në formë eksporti nga gjenerimi në Kosovë dhe 1.32
kanë qenë humbje në rrjetin transmetues.
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Fig.31. Energjia e tregtuar në zonën tregtare të Kosovës gjatë vitit 2012

Gjatë vitit 2012 palë të regjistruara në tregun e energjisë elektrike kanë qenë gjithsej 16, prej
të cilave të drejtën për pjesëmarrje në tregun e energjisë elektrike në Kosovë e kanë shfrytëzuar katër gjeneratorë (TC Kosova A, TC Kosova B, HC Ujmani, HC Lumbardhi) një
furnizues(KEK Furnizimi) dhe nëntë tregtarë/furnizues me shumicë (KESH, EFTA, GEN-I,
Rudnap, EGL, EZPADA, AKIDU, ALPIQ, HSE)
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Fig.32. Pjesëmarrja në përqindje e palëve në tregun e energjisë elektrike në Kosovë për vitin 2012

Implementimi i teknologjisë informative (TI) të Tregut

KOSTT, gjatë vitit 2012, ka bërë testimin e teknologjisë informative (TI) për Treg. Gjatë kësaj
periudhe është bërë edhe popullimi me shënime i platformës. Platforma ende nuk është
lëshuar në funksion të përdorimit për palët e treta. Implementimi i plotë i platformës do të
bëhet pas miratimit të revidimit të Rregullave të Tregut.

Fig.33. Vështrim i përgjithshëm për arkitekturën funksionale të TI-së për të mbështetur Rregullat e Tregut
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Bashkëpunimi dhe integrimi i KOSTT në asociacionet dhe mekanizmat rajonal

Një ndër objektivat e rëndësishme të KOSTT është integrimi rajonal. Përkundër angazhimeve
të vazhdueshme në këtë drejtim, KOSTT vazhdon edhe më tutje të ballafaqohet me shumë
pengesa drejt integrimit në mekanizmat rajonal.
Aktualisht, KOSTT është:
1. Vëzhgues në RG SEE 3
a. Vëzhgues në SG CMMI4
2. Themelues i kompanisë së Ekipit të Projektit për themelimin e CAO5

Kosova si nënshkruese e Traktatit të Komunitetit të Energjisë për EJL, përmes KOSTT duhet
të përmbush obligimet që dalin nga Rregullorja 1228/2003 që kanë të bëjnë me tregtimin
ndërkufitar dhe në veçanti me tranzitin e energjisë elektrike dhe alokimin e kapaciteteve interkonektive. Edhe më tutje KOSTT nuk është duke i përmbushur këto obligime, nuk është
pjesë e mekanizmit të ITC dhe CM7 dhe nuk është duke përfituar nga këta mekanizma si
pasojë e obstruksioneve të Operatorit Serb –EMS.

• Kompania e Ekipit të projektit për themelim të – CAO- Në harmoni me kërkesat
ligjore lidhur me implementimin e ankandit të koordinuar për alokimin e kapaciteteve dhe duke i paraprirë vendimit për definimin e “regjionit të 8-të” në Korrik
2012, dhjetë TSO të EJL (ADMIE; CGES; ELES; HOPS; KOSTT; MEPSO; NOSBIH;
OST; Transelectrica; TEIAŞ) kanë themeluar dhe janë financues të kompanisë PTC
CAO8 me kohëzgjatje prej një viti dhe me detyrë që të përgatis infrastrukturën
ligjore dhe rregullative për themelimin e CAO për EJL.
• Kontesti KOSTT- EMS- Ankesa e KOSTT e ngritur në Gusht të 2008 në Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë (Case-3/8) ndaj Serbisë si palë nënshkruese e Traktatit, lidhur me mospërmbushjen (shkeljen) nga ana e Serbisë të obligimeve që
dalin nga Traktati i Komunitetit të Energjisë (ECS), respektivisht neneve 3 dhe 6 të
Rregullores 1228/2003, që kanë të bëjnë me kompensimin e tranzitit të energjisë
elektrike dhe alokimin e kapaciteteve transmetuese interkonektive, me gjithë konkludimin nga ana e ECS ende nuk është zgjidhur. Pritet që Sekretariati ta procedoj
rastin në nivel të Këshillit të Ministrave me një rekomandim përcjellës që pritet të
jetë në favor të KOSTT.

3
4
5
6
7
8

RG SEE- është grup regjional në ombrellen e MC –Market Committee – Komiteti i tregut i ENTSOE dhe i cili do të merret me çështjet e tregut në EJL
SG CMMI - Nëngrupi për menaxhimmin e kongjestioneve dhe integrimin e tregut
CAO- zyra për alokim të koordinuar të kapaciteteve interkonektive në EJL me seli në Podgoricë,
që duhet themeluar nga TSO-të e regjionit të 8-të dhe pritet të filloj me punë në fillim të vitit 2013
ITC mekanizmi për kompensimin e transit të energjisë elektrike
CM mekanizmi për menaxhimin e kongjestioneve
PTC CAO – kompania e ekipit të projektit për themelimin CAO
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IV

Menaxhimi i Burimeve
Njerëzore

Fig.34. Struktura Organizative skema me datë 31 dhjetor 2012

KOSTT i konsideron si një nga asetet më të rëndësishme punonjësit e vet, dhe si rezultat i
kushton vëmendje të veçantë mirëqenies së tyre, shëndetit, kushteve të punës si dhe zhvillimit dhe avancimit të tyre profesional. Me këtë përkushtim, KOSTT ka siguruar pozitën e
një nga punëdhënësit më atraktiv në tregun e punës në vend. Në fund të vitit 2012, KOSTT
ka pasur gjithsej 374 punonjës. Numri i punonjësve të KOSTT gjatë vitit 2012 është shtuar
për 130 apo 55.18 % numri i punonjësve është më i madhë se sa në vitin 2011. Kjo si rezulatet e transferit të punonjësve nga KEK në KOSTT në bazë të vendimit të Qeverisë së
Kosovës nr.10/29. Ky ndryshim ka pasur ndikim të theksuar në të gjitha aspektet e burimeve
njerëzore, e në veçanti në strukturën gjinore pasi që të gjithë 130 punonjësit e transferuar
janë të gjinisë mashkullore. Gjithashtu ka pësuar ndryshim struktura arsimore me shkollë
të mesme profesionale, me ç’rast nga 108 punëtorë që kanë qenë në vitin 2011, në vitin
2012 ky numër është rritur në 226 punëtorë.

Mosha mesatare e punonjësve të KOSTT është 47.7 vjeç, derisa në vitin 2011 ka qenë 44.
Sa i përket gjinisë, si pasojë e natyrës së punës, në KOSTT 87.43 % të punonjësve janë të
gjinisë mashkullore derisa 12.57 % janë të gjinisë femërore, përqindja e femrave në vitin
2011 ka qene 19.9 %.
Në strukturat menaxhuese të kompanisë, femrat janë të përfaqësuara në nivel të kënaqshëm
me 32.5 %.
Duke marrë parasysh veprimtarinë e KOSTT si Operator i Sistemit të Transmisionit dhe
Tregut të Energjisë Elektrike, pjesa më e madhe e punonjësve janë inxhinier apo 25.13%
në vitin 2012, derisa në vitin 2011 kjo përqindje në nivel të kompanisë ka qenë 36.93%.
Gjatë vitit 2012, nuk ka pasur asnjë lëndim të punonjësve në vend të punës.
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KOSTT gjatë vitit 2012 ka filluar me zbatimin e disa aplikacioneve të cilat ndikojnë në
lehtësimin e rrjedhës së punës:
-Aplikacioni për Menaxhimin dhe Mirëmbajtjen e Aseteve - përmes të cilit do të arrihet një
efikasitet më i madh në planifikimin e mirëmbajtjes, ngritjen e produktivitetit, uljen e kostos
së mirëmbajtjes, si dhe ruajtjen e informatave të vlefshme për historikun e mirëmbajtjes të
secilit aset.
-Aplikacioni për Aprovim Elektronik të Kërkesave – përmes të cilit të gjitha kërkesat iniciohen
dhe aprovohen në mënyrë elektronike dhe krijon një mekanizëm të kontrollit dhe monitorimit. -Aplikacioni i Rrjedhës së Buxhetit – përmes të cilit është arritur që të bëhet planifikimi
dhe monitorimi i shpenzimit të buxhetit, realizmit të projekteve si dhe të pagesave të tyre.

Zhvillimi profesional i punonjësve

KOSTT i kushton rëndësi të veçantë zhvillimit dhe aftësimit të vazhdueshëm të personelit.
Vlera e shpenzuar për përkrahjen e stafit në zhvillim si: kurse, trajnime, pjesëmarrje në grupe
punuese ndërkombëtare, publikime dhe literature profesionale gjatë vitit 2012 është € 121
mijë.
Gjithsej në trajnime të fushave përkatëse dhe pjesëmarrje në grupe punuese janë përfshire
120 punëtore dhe janë realizuar 651 ditë trajnimi dhe pjesëmarrje në grupe punuese.

Tab.11. Struktura e të punësuarve në KOSTT
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V

Pasqyrat Financiare
të audituara dhe Raporti i Auditorit

Të hyrat e përgjithshme të kompanisë për vitin 2012 kanë qenë € 20.9 milion, të cilat krahasuar me vitin 2011 janë më të larta për 14,57 %. Të hyrat e realizuara nga tarifa për vitin
2012 kanë qenë në vlerë prej € 15.6 milion dhe krahasuar me vitin 2011 janë më të larta për
6.32 %. Fitimi para tatimit në vitin 2012 është në vlerë € 3,1 mil.
Fitimi neto pas tatimit € 2,8 milion.

Të hyrat e realizuara janë përdorë për :

• Mbulimin e shpenzimeve operative të Kompanisë
• Financimin e shpenzimeve të investimeve

Shpenzimet për investime janë orientuar në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës
teknologjike dhe mirëmbajtjes investive me synim të ngritjes së performancës teknike të
kompanisë.
Vlera e aseteve nga € 95.5 milion në vitin 2011 është rritë në € 114,7 milion në vitin 2012.

Pasuria totale nga € 126,6 milion në vitin 2011 është rritë në € 146.9 milion në vitin 2012.

Duke u nisur nga viti 2006 e në vazhdim, pasqyrat financiare vjetore auditohen nga kompani
audituese të licencuara. Raportet e dorëzuara nga kompanitë audituese në përgjithësi vlerësojnë se “Pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë në të gjitha aspektet materiale,
pozicionin financiar si dhe performancën financiare të Kompanisë në përputhshmëri me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar.’
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Figura 35. Raporti i Auditorit të Pavarur

Tabela 12. Pasqyra e Pozicionit Financiar më 31 dhjetor 2012

Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut - KOSTT Sh.a.
Pasqyra e të Hyrave Gjithëpërfshirëse për vitin që ka përfunduar më 31 Dhjetor 2012

Për fund vitin
31 Dhjetor
Shënim
2012
(në Euro 000)
Të hyrat operative
Transmisioni i energjisë
Të hyrat tjera operative

Për fund vitin
31 Dhjetor
2011
(në Euro 000)

14
15

15,636
5,271
20,907

14,706
3,543
18,249

16
4-5
17

(3,950)
(8,769)
(667)
(3,433)
(1,477)
(106)

(2,945)
(6,349)
(744)
(3,579)
(1,333)
(2,390)
(23)

2,505

886

Të hyrat e Interesit

617

543

Fitimi para tatimit

3,122

1,429

(333)

(146)

2,789

1,283

-

-

2,789

1,283

Minus: Shpenzimet operative
Shpenzimet e Stafit
Zhvlerësimi dhe amortizimi
Riparimet dhe mirëmbajtja
Humbjet në transmision të energjisë
Shpenzimet tjera operative
Provizioni për të arkëtueshmet
Provizioni për dëmtim të inventarit

18
7

Fitimi Operativ

Shpenzimet e tatimit

19

FITIMI NETO PËR VITIN
Të hyrat tjera gjithëpërfshirëse
TOTALI I TË HYRAVE GJITHPËRFSHIRËSE PËR
VITIN

Shënimet e bashkangjitura nga 1 deri 23 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave
financiare.
4

Tabela 13. Pasqyra e të hyrave gjithëpërfshirëse për vitin që ka përfunduar më 31 dhjetor 2012

Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut - KOSTT Sh.a.
Pasqyra e Ndryshimeve në Ekuitet për vitin që ka përfunduar më 31 Dhjetor 2012

Kapitali
aksionar

Bilanci më 1 Janar 2011
Neto fitimi për vitin

Primi i
Fitimet e
aksioneve
mbajtura
(in EUR 000)

TOTALI

25
-

28,347
-

14,085
1,283

42,457
1,283

-

-

-

-

Bilanci më 31 Dhjetor 2011

25

28,347

15,368

43,740

Bilanci më 1 Janar 2012
Neto fitimi për vitin

25
-

28,347
-

15,368
2,789

43,740
2,789

-

9,975

-

9,975

25

38,322

18,157

56,504

Të hyrat tjera gjithëpërfshirëse

Të hyrat tjera gjithëpërfshirëse
Bilanci më 31 Dhjetor 2012

Shënimet e bashkangjitura nga 1 deri 23 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave
financiare.
5

Tabela 14. Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet për vitin që ka përfunduar më 31 dhjetor 2012

Im
Implementimi i Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë në KOSTT

Zbatimi praktik i Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë ISO 9001:2008 si një detyrë komplekse
e cila përveç angazhimit të menaxhmentit, KOSTT ka angazhuar edhe një ekip me përfaqësues nga secili Department dhe Zyrë, të udhëhequr nga menaxheri i cilësisë.

Duke u bazuar në metodat që sigurojnë efikasitet maksimal, KOSTT ka zhvilluar dhe implementuar Sistemin e Menaxhimit te Cilësisë (SMC) për kompaninë. Gjatë auditimit të jashtëm
çertifikues të realizuar në KOSTT, është konstatuar se Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë (SMC)
është harmonizuar me të gjitha kërkesat e standardit ISO 9001:2008 dhe ka rezultuar me
ricertifikim të kompanisë me standardin ISO 9001:2008.
Përveç kësaj KOSTT gjatë vitit 2012 ka filluar avancimin e Sistemit te Menaxhimit te Cilësisë
duke zhvilluar projektin Menaxhimi Elektronik i Dokumenteve dhe Arkivave.
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Përgjegjësia Shoqërore e Korporatave në KOSTT

KOSTT sh.a si një kompani e përgjegjshme publike është e orientuar në implementimin e
parimeve të Përgjegjësisë Shoqërore të Korporatave në dy drejtime. Nga aspekti i veprimtarisë së vet përmes mënyrës se si operon, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ofrimit të
shërbimeve cilësore duke implementuar të arriturat tekniko-teknologjike në zhvillimin e Sistemit të Transmisionit të Republikës së Kosovës, duke siguruar transparencë dhe jodiskriminim për shfrytëzuesit e sistemit të transmisionit në tregun konkurrues të energjisë
elektrike. Gjithashtu KOSTT siguron kushte të përshtatshme të punës për punonjësit e vet
dhe ngritjen e vazhdueshme të kapaciteteve njerëzore. Në anën tjetër, duke përkrahur komunitetin KOSTT bënë përpjekje për të ndikuar të zhvillim të qëndrueshëm.
Sa i përket komunitetit, KOSTT deri më tani ka përkrahur komunitetin e artistëve, trashëgiminë kulturore, prodhimet vendore dhe edukimin. Në vitin 2012, KOSTT ka ndërmarrë disa
aktivitete në kuadër të strategjisë së saj për zhvillim të PShK.

- Me qëllimin për të kontribuar në mirëqenien e fëmijëve, KOSTT ka ndihmuar fëmijët
me autizëm përmes Fondacionit Fëmijët e Kosovës, si dhe ka ndihmuar në trajtimin
dhe kujdesin e fëmijëve të sëmurë nga kanceri përmes organizatës Ndihmë Fëmijëve me Kancer.
- Në funksion të arritjes së objektivave për krijimin e kushteve sa më të mira të punës
për punonjësit e vet në vitin 2012 KOSTT ka marrë Pëlqimin Urbanistik për realizim
të renovimit të fasadës së ndërtesës administrative, projekt i cili planifikohet të realizohet në vitin 2013 -2014. Implementimi i projektit në fjalë mbështetet në parimet e
mbrojtjes së mjedisit, efiçiencës së energjisë dhe krijimit të hapësirave të reja e
punës sipas standardeve më të mira.
- Në vitin 2012 KOSTT ka filluar projektin për shtrimin e trotuarit me prizma në Kastriot,
qytet në të cilin gjenden dy nga Nënstacionet më të rëndësishme të Sistemit të
Transmisionit të Kosovës (STK) Nënstacioni Kosova B dhe Nënstacioni Kosova A.
Ky projekt pritet të përfundoj në vitin 2013.
- Gjithashtu, në shërbim të komunitetit, KOSTT ka zgjeruar dhe asfaltuar rrugën prej
1.5 km në Istog, në afërsi të Nënstacionit 400/110 kV Peja 3, gjithashtu një nga Nënstacionet më të rëndësishme të STK.
- Gjatë vitit 2012 KOSTT gjithashtu ka implementuar marrëveshjen me Universitetit
e Prishtinës Hasan Prishtina/Fakultetin e Inxhinierisë elektrike për mbështetjen e 10
studentëve te këtij fakulteti me bursë për vitin akademik 2011/2012, dhe 2012/2013.
- Po ashtu KOSTT ka vazhduar me mbështetjen në programet e praktikës profesionale për student të drejtimeve që ndërlidhen me biznesin e kompanisë, duke implementuar marrëveshjen tjetër me këtë fakultet në bazë të së cilës ka pranuar një
numër të studentëve për kryerjen e praktikës profesionale, në disa
departamente/sektorë duke iu siguruar kushte për punë, program të zhvillimit të
praktikës dhe udhëheqje nga stafi profesional i KOSTT.

Në vitin 2012, KOSTT ka vazhduar me kontributin për promovimin e praktikave të PShK
edhe përmes Kosovo CSR Network, ku KOSTT është pjesë e Bordit të këtij rrjeti të parë të
themeluar në Kosovë. Projektet më të rëndësishme të implemetuara nga Kosovo CSR Network përfshijnë “Sigurinë në Trafik” për nxënësit e 10 shkollave fillore në gjithë Kosovën, si
dhe projektin për mbrojtje të ambientit duke zëvendësuar përdorimin e qeseve të plastikës
me ato të letrës.
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Ngjarjet gjatë vitit 2012

dhe KOSTT, ku është prezentuar gjendja në
SEE të Kosovës. KOSTT ka ofruar përkrahje
për KEK në tejkalimin e situatës.

Janar

Gjatë muajit Janar të vitit 2012, anëtari i Bordit të Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW) Dr.
Norbert Kloppenburg ka vizituar KOSTT.
Vizita është realizuar në kuadër të
bashkëpunimit ndërmjet KOSTT dhe KfW, ku
është diskutuar për progresin e projekteve
në vazhdim si dhe moduleve të
bashkëpunimit të ardhshëm

Shkurt

Në bazë të obligimeve nga legjislacioni primar dhe sekondar, KOSTT sh.a është i obliguar që të bëjë revidimin e Rregullave të
Tregut të Energjisë Elektrike në harmoni me
Dizajnin e Tregut të Energjisë Elektrike të
Kosovës. Në kuadër të këtij procesi KOSTT
ka organizuar disa tyeza pune me palët e in- Mars
terest. Tryeza e katërt dhe përmbyllëse e këtij
Gjatë muajit mars zv. Kryeshefi Ekzekutiv i
procesi është mbajtur me 9 shkurt 2012.
KOSTT, z. Naim Bejtullahu me bashkëpunëNë fillim të muajit shkurt 2012, në Kosovë ka torë priti një delegacion të lartë nga Ministria
mbretëruar mot i ftohë me temperatura të e Zhvillimit Ekonomike të RF të Gjermanisë
ulëta dhe me të reshura të mëdha të borës, dhe KfW, në krye me znj. Bruggeman refersituatë e cila ka ndikuar në furnizimin me en- ente për Kosovë. Në vizitën e saj njohëse u
ergji elektrike të qytetarëve të Kosovës. diskutua rreth bashkëpunimit aktual të
Përkundër kësaj gjendjeje, falë investimeve KOSTT me Republikën Federale të Gjermantë vazhdueshme në ngritjen e kapaciteteve isë përmes Bankës Gjermane për Zhvillim
të transmisionit dhe mirëmbajtjes së rregullt, (KfW) si dhe për projektet në vazhdim. Gjatë
në Sistemin e Transmisionit (KOSTT) nuk ka takimit të saj ajo u shpreh e kënaqur me
pasur vështirësi të theksuara gjatë kësaj peri- punën dhe rezultatet e arritura të KOSTT.
udhe. Me 3 shkurt 2012, është organizuar një
Konferencë e përbashkët për media KEK
70

Prill

Edhe këtë vit, për të gjashtën herë radhazi,
raporti i Auditorit të Pavarur për pasqyrat financiare është pa asnjë kualifikim, gjë që reflekton punën profesionale dhe përkushtimin
e KOSTT në zbatimin e standardeve më të
larta në proceset e punës.

Qershor

Me 13 Qershor 2012 përfaqsuesit e dhjetë
OST-ve (Kosova, Shqipëria, Kroacia, Bosna
dhe Hercegovina, Maqedonia, Greqia, Mali i
Zi, Rumania, Sllovenia dhe Turqia) të rajonit
nënshkruan Marrëveshjen për Kompaninë e
Ekipit të Projektit për themelimin e Zyrës për
Alokim të Kordinuar të Kapaciteteve Interkonektive (ang. CAO – Coordianted Auction Office). Selia e Zyrës për Alokim të
Kordinuar do të jetë në Mal të Zi. Qëllimi i
themelimit të Zyrës për Alokim të Kordinuar
të Kapaciteteve të EJL është harmonizimi i
metodave të menaxhimit të kongjestionit
(fyteve të ngushta) dhe optimizimin e
alokimeve të kapaciteteve në kufijtë e zonës
tregtuese, si dhe rritja e transparencës në
procesin e alokimit të kapaciteteve interkonektive. Vlen të theksohet se themelimi
i kësaj Zyre është një hap drejt krijimit të
tregut të përbashkët rajonal dhe integrimit në
tregun unik evropian, dhe në anën tjetër
afron Kosovën në përmbushjen e obligimeve
të marra në kuadër të Traktatit për ThemeMaj
limin e Komunitetit të Energjisë për EJL dhe
Gjatë muajit Maj të vitit 2012, zv. President i procesit të integrimti në BE. Iniciativa e
parë i KfW-së për Evropën Juglindore dhe vendeve themeluese është mbështetur nga
Turqinë, z. Tiskens vizitoi KOSTT. Gjatë Komisioni Evropian, donatorët KfW dhe
takimit u diskutua rreth progresit të projek- USAID.
teve në vazhdim, me theks të veçantë në linjën interkonektive 400 kV Kosovë- Shqipëri
si dhe u zhvilluan diskutime rreth zgjerimit të
mëtutjeshëm të bashkëpunimit.
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të bordit. Të pranishëm në asemblenë ishin
kompanitë anëtare, duke përfshirë Raiffeisen
Bank, ProCredit Bank, Sharrcem, Meridian,
Baker Tilly KS, AVC Group, Ipko Foundation,
dhe KOSTT. Anëtarët e zgjedhën Robert
Wright, nga Raiffeisen Bank si President te
Bordit të Drejtorëve, të pasuar nga Lekë
Musa, Baker Tilly KS si Zëvendës Drejtor;
Agon Gashi, Meridian; Zana Bajrami- Rama,
KOSTT dhe Vasil Vasilevski, Sharrcem si
anëtarë të bordit.

Korrik

Me 18 korrik 2012, Zyra e Rregullatorit të Energjisë, në mbledhjen e Bordit të mbajtur në
këtë datë, në bazë të dispozitave ligjore për
Rregullatorin e Energjisë (Ligji Nr. 03/L-185)
dhe të Rregullës për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë, ka marrë
vendim për Modifikim të Licencës për Operatorin e Sistemit të Transmisionit (me
kushte),
me
numër
të
licencës
ZRRE/Li_15/16, (V_434_2012), si dhe për
Modifikim të Licencës për Operatorin e
Tregut të Energjisë (me kushte), me numër
të licencës ZRRE/Li_16/06 (V_433_2012).

Shtator

Gjatë muajit shtator Shefi i Zyrës së Bankës
Botërore në Kosovë, z. Jan-Peter Olters vizitoi KOSTT-in. Në vizitën e tij njohëse u diskutua rreth zhvillimeve të fundit në sektorin e
energjisë, hartimit të Modelit të Tregut si dhe
zhvillimi i proceseve të privatizimiz në sektorin e energjetik.

Gusht

Me 1 gusht 2012, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë në bashkëpunim me rrjetin
CSR në Kosovë mbajti Asemblenë e
Përgjithshme ku u bë zgjedhja e anëtarëve
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Tetor

Me 12 tetor 2012, Zyra e Rregullatorit të Energjisë, në mbledhjen e Bordit të mbajtur në
këtë datë, në bazë të propozimit të bërë nga
KOSTT ka marrë vendim që të miratohet
Metodologjia për përgatitjen e Balancave të
Energjisë Elektrike (V_466_2012).

Dhjetor

Me përkushtimin e vazhdueshëm për të kontribuar në mirëqenien dhe shëndetin e fëmijeve Kosovar, në fund të vitit 2012, KOSTT
sh.a vendosi që buxhetin e dedikuar për
dhurata korporative të fundvitit, ta dhuroj për
ndihmë fëmijeve me autizëm përmes Fondacionit Femijët e Kosovës si dhe për trajtimin
dhe kujdesin e fëmijëve të sëmure nga
kanceri përmes organizatës Ndihmë Fëmijëve me Kancer.

Nëntor

Në nëntor të vitit 2012, KOSTT organizoi
Tryeze Pune për Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike në Kosovë Pjesëmarrës në
Tryezën e Punës ishin palët e tregut si dhe
përfaqsues të të gjitha institucioneve të tjera
relevante si MZHE, ZRrE, KEK, KEDS etj.
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Përgatitja e Raportit Vjetor 2012 koordinuar nga:

Zana Bajrami-Rama, Menaxhere për Komunikim dhe Relacione me Publikun
Gazmend Kabashi, Menaxher për Zhvillim dhe Planifikim Afatgjatë
Me kontributin e punonjësve të KOSTT:
Besim Gërxhaliu, Bukurije Dauti, Edita Bytyqi, Elvane Devexhi-Osmani, Gazmend
Kabashi, Gonxhe Haziri, Ibrahim Gashi, Ilir Shala, Jusuf Imeri, Kadri Kadriu, Kimete
Fazliu, Milazim Zeka, Naim Bejtullahu, Nasip Bresilla, Nebih Haziri, Nergize Rezniqi,
Resmije Ahma, Sabri Musiqi, Sadudin Havolli, Safete Orana, Sherif Dedaqi, Shpresa
Kursani, Skender Gjonbalaj, Visar Hoxha, Vjosa Rezniqi, Zana Bajrami-Rama, Zera
Spahiu.
Fotografitë KOSTT sh.a

Dizajni dhe radhitja: ASHA
Operator Sistemi Transmisioni dhe Tregut- KOSTT sh.a
Rr. Iljaz Kodra pn
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel: +381 (0) 38 501 601 5
Fax: +381 (0) 38 500 201
E-mail: info@kostt.com
Web: www.kostt.com

E shtypur në Shtator 2013
Publikimi nuk është për shitje
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