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OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT 
DEPARTAMENTI I RRJETIT TE TRANSMETIMIT 

DREJTORIA E PROJEKTEVE TE HUAJA 
DREJTORIA EKONOMIKE 

Nr.3 .i1  Prot. Tiranë, m
,
9j3 .05.2019 

Lënda: Mbi miratimin e Planit të Investimeve per vitin 2019 td OST. 

Z. Petrit Ahmeti 
Kryetar i Entit Rregullator të Energjisë 

I nderuar Z. Ahmeti, 

Ne mbështetje td Vendimit Nr. 54, date 03.04.2019, "Mbi fihlimin e procedurave per 
shqyrtimin e Planit td Investimeve per vitin 2019 per shoqerine OST Sh.a." po ju dergojmë 
Planin e Investimeve per Vitin 2019 së bashku me relacionet perkatëse. 

A. Tabela e Planit të Investimeve me Fondet e Veta të vitit 2019 

Viera totale e Viera e realizuar Viera pr t'u 
Investime 2019 realizuar giate Vitit investimit gjatc vitit 2018 2019 

71ra Se parashikuar në planin e investimeve IL vitit 2018 që shtrihen ni vitin 2019 
I Linja e re 220 kV Burrel— Peshkopi plus 1(nje) trakt 220 kV Lot 1 1,300,000,000 - 260,000,000 

Furnizim vendosje e Shunt reaktorit 400kV 120 MVAr, Sistemit Total te monitorimit te tij, Konfigurimin ne 
sistemin SCADA, fumizimin dhe vendosjen e Traktit 400 kV ne N/st Zemblak si dhe kryerja e te jjitha 

2 punimeve civile ne lidhje me kete projekt. 543,142,511 502,518,427 40,624,084 
3 Rikonstruksioni i linjave 110 kV Laç2-Ura e Matit dhe Skuraj Urn e Matit 194,391,996 - 97,195,998 
4 Rehabilitimi i trakteve te linjave 110 kV te nenstacionit Jagodine 187,048,800 37,409,760 149,639,040 
5 Ndertimi i linjes 110 kV N/st Sailmone - Gjiri i Lalezit 182,877,079 36,575,416 133,575,302 
6 Rehabilitimi I tsakteve te linjave 110 kV te nenstacionit F.Arrez 156,942,900 31,388,580 113,312,490 
7 Rehabilitimi I trakteve te linjave 110 kV te nenstacionit the 97,210,290 19,442,058 77,768,232 
8 Rehabilitimi i trakteve te linjave 110 kV te nenstacionit Plasmas 95,161,092 19,032,218 76,128,874 
9 Rehabilitimi I trakteve te linjave 110 kV te nenstacionit Kajan 105,633,163 21,126,633 84,506,530 

10 Rehabilitimi i trakteve te linjave 110 kV te nenstacionit Pnenjas 106,934,131 21,386,826 76,646,281 
11 Rikonstruksioni i anes 110 kV te nenstacionit Rubik 125,308,324 77,511,061 47,631,371 
12 Rehabilitimi i trakteve te linjave 110 kV te nenstacionit Librazhd 99,946,077 19,989,214 79,956,863 
13 Aksesi dhe monitorimi i rrjetit te transmetimit te sistemeve te komunikimit me kapacitete 64,119,000 51,295,000 12,824,000 
14 Instalimi i OPGW ne linjen 220 kV Burrel - Elbasan 1 60,491,245 12,098,249 48,392,996 
15 ImpIementimi I Sistemit te Analizimit te Rrjetit nepermjet PMU (Phasor Measuring Unit) 39,514,000 27,468,000 12,046,000 
16 Ndertimi i Magazines prune N/stacionit Tirana2 36,503,650 7,300,730 29,202,920 
17 Furnizim vendosje e traktit te lmjes 110-13 ne N/stacionin Lacl dhe punime civile 31,704,481 6,340,896 25,363,585 

Plotesimi dhe venia ne pune e Traktit 110 kV ne nestacion Fier per N/stacionin 110/20 kV te OSHEE -4- 
18 trainimi i personelit Inxhiniero —teknik te DSI-IMT 40,952,000 8,190,400 32,761,600 
19 Sistemimi i problematikave te drenazhimit ne Nenstacionit Tirana2 14,669,675 2,933,935 11,735,740 
20 Nderhyije ne linjat e transmetimit 110/220 kV IC rajonit te Njesise Operative Shkoder 19,205,818 3,841,164 15,364,654 
21 Mbikqyrja e punimeve per objektet e reja. 34,637,000 12,536,763 22,100,237 

Ngntja e nje sistemi per lokalizimin e avarive ne linjat e trasmetimit. Blerje, instalim, konfigurim i serverit 
22 per analizatoret e vajit Ic AT -ye dhe celsave te nivelit 110kV e tart, 158,000,000 52,720,000 105,280,000 

Fumizim i nje celsi te ri 245 kV me gas SF6 si dhe pjese reserve te tij dhe per çelesat aktual, 3(tre) 
analizatore per celsat e niveleve te ndryshme tensioni si dhe 2(dy) paisje mbrojtjeje, automatizimi dhe 

23 monitorimi. 49,086,000 23,122,000 25,964,000 
24 Lyerja e shtyllave te transmetimit te TL 74,722,297 - 74,722,297 

Integrimi I N.st. Elbasan I dhe Elbasan 2 në sistemin e monitonmit dhe programimit online td Sistemit të 
25 Mbro' es RELE 19,145.00() - 19,145000 

Total 1 3,837,3- Q4,227,330 1,671,888,093 
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Me poshtë gjeni relacionet përkatese per secilin nga zërat në listen e Planit të Investimeve 
me Fondet e Veta të vitit 2019: 

1. Lmja e re 220 kV Burrel - Peshkopi dhe N/Stacioni 220/110 kV Shumat 
(Peshkopi) 

Rrjeti unazor 110 kV ndërmjet nënstacioneve 220/110 kV Fierzë dhe 220/110 kV Burrel që shtrihet 
ne zonën verilindore ka një gjatesi të përgjithshme prej rreth 150 km, i ndërtuar kryesisht gjatë viteve 
1967-1969, me pjesën me td macthe të segmenteve me përcjellës AC 95 mm2. Ne këtë rrjetjane lidhur 
nénstacionet 110 kV F.Arrëz, Kalimash, Tune!, Kukës, Peshkopi, Vojnik, Shupenzë, Bulqizë dhe Suc 
si dhe HEC-et Dardhë, Truen, Bele, Lapaj, Gjoricë, Ternove, Mos. 
Ne periudhat me shumë rreshje, kur dhe gjenerimi i centraleve të kesaj zone eshte maksima!, 
shfaqen mbingarkime të palejuara td !injave 110 kV që e bejne të domosdoshme kufizimin e 
gjenerimit. Duke patur parasysh dhe kushtet e vështira të motit dhe terrenit ku ato kalojnë, 
nderprerjet jane të shpeshta dhe koha e riparimit td tyre relativisht e gjate. 
NE situata të tilla, per shkak të gjatesise së madhe të rrjetit unazor, edhe profihi i tensionit 
pëson një thyerje të theksuar duke arritur në burimet gjeneruese të !argëta në viera që arrijnë 
kufijtë maksimal të !ejuar. Nga ana tjetër dhe humbjet e energjise elektrike rriten së tepërmi. 
Sipas llogaritjeve të bera per vitin 2020, që merr në konsideratë dhe vënien në operim të 
centraleve të rinj që tashme jane në faze perfundimi, né kushtet e gjenerimit me 90 % të 
kapacitetit të instaluar të centraleve të zones, per të shmangur mbingarkimet e njetit eshtë e 
domosdoshme të kufizohet nje gjenerim prej rreth 50 MW, në kushtet kur nuk ka asnje defekt 
dhe i gjithe rrjeti eshte në operim. 
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Vlera pr t'u Vlcra totale e Viera e realizuar . Jnvestme 2019 realizuargjate AM gjate vitit 2018 2019 

Zëra té parashikuar në planin e investimeve tt vitlt 2019 
26 700,000,000 - 140,000,000 
27 Lma 110kv N/St Fiber -Librszhd 450 000 000 - 70000000 

Punime per perfiindimin e linjes kabllore 110 kV Tirana-Selite dhe lidhja me nenstacionin 110/20 kV 
28 Kombinat 100,000,000 - 83,000,000 

29 Fumizim dhe vensose e celave rezerve 20 kV dhe 35 kV . r N/st Tiranal dhe • ese kembimi . r keto celsa 45 000 000 - 45,000 000 
30 Nderhje • - rrastet eme ence ne linat e TL 40,000,000 - 40,000,000 
31 BI •e Paneleve te mbmtes dhe komandimit • trakte 110 kV 50,000,000 - 50,000,000 
32 BI •e materisle • r nenstacione 100,000 000 - 100 000,000 
33 Ble ematerialesh dhe ve a .unetesi:*mit tekniksidhe .aiset . -rtestin,inemetevetesi mitteknik 30000000 - 30000000 
34 U • i de  sistemit te kontrollit dhe BCU te N/st 220 kV Ko .lik 36,000,000 - 36,000,000 
35 U. r dc Hardware-Software i sistemit tè kontmllit te ntnstacionit 400/220/110kV Tirana 2 38,000,000 - 38,000,000 
36 RI 'e • • i kom • uterik . r analizen e 'etit 12,000,000 - 12,000,000 
37 I - P E .si'. lit 12,000000 - 12000,000 
38 Mbik. de e .unimeve qatë zbatimit td kontratave 13,000,000 - 13,000,000 

Total 2 1,626,000,000 669,009,000 
TOTALI 1 IN\'ESTIMEVE 5,463,346,529 994,227,330 2,340,888,093 
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Ne këto kushte, rikonstruksioni dhe fuqizimi i këtij rrjeti perben një emergjence. 
Zgjidhja me optimale, që do të krijonte mundësinë edhe të fuqizimit të mëtejshëm të unazës 
në trasetë ekzistuese të linjave 110 kV, është ndërtimi i linjës së re 220 kV Burrel - Peshkopi 
dhe N/Stacioni 220/110 Shumat (Peshkopi). Ky projekt parashikon ndërtimin e një linje të re 
220 kV Burrel - Peshkopi rreth 46 km, instalimin e një trakti 220 kV pranë N/Stacionit 
220/110/10 kV Burrel dhe ndërtimin e N/Stacionit te ri 220/110 (Shumat) Peshkopi me fuqi 
të instaluar 120 MVA. Viera e projektit është rreth 2 miliard Lekë e shtrirë në tre vite. 
Proj ekti do të garantojë operimin optimal të burimeve hidrike të zones duke shmangur 
reduktimin e gjenerimit në periudhen me shume ujë. Ai do të mundesojë lidhjen në rrjet dhe 
absorbimin e gjenerimit të burimeve td reja dhe do të garantojë një furnizim cilesor per 
konsumatorët. Ai ka një impakt të madh ne reduktimin e humbjeve të energjise elektrike dhe 
përmirësimin e profihit të tensionit. 

Ne figurën e mëposhtme jepet diagrama njëfazore e rrjetit unazor 110 kV të zones 
Verilindore: 
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2. Furnizim-vendosje e shunt-reaktorit 400 kV (120 MYAr) dhe traktit 400 kV ne 
N/Stacionin Zemblak 

Ky projekt parashikon furnizim-vendosjen e shunt-reaktorit në nivel 400 kV me kapacitet 120 
MVAr, sistemit total të monitorimit të tij, konfigurimin e sistemit SCADA, fumizim-
vendosjen e traktit 400 kV në N/Stacionin Zëmblak si dhe kryerja e të gjitha punimeve civile 
në lidhje me këtë projekt me ane td të cilit synohet rregullimi i nivelit të tensioni. Projekti 
është në fazën e implementimit dhe parashikohet të komisionohet pergjate vitit 2019. 

Impakti i këtij projekti është në rregullimin e nivelit td tensionit në rrjetin 400 kV në një nyje 
të rëndësishme të interkonjeksionit, duke marrë në konsideratë se kemi td bëjmë me nj e 
problematikë rajonale (fivel i lartë i tensionit në rajonin e Bailkanit në rrjetin e transmetimit). 

3. Rikonstruksioni i linjave 110 kV Laç2-Ura e Matit dhe Skuraj —Ura e Matit 

Ky projekt parashikon demontimin e linjës ekzistuese 110 kV Lac 2 - Ura e Matit dhe Skuraj 
- Ura e Matit dhe ndërtimin e linjës td re 110 kV (me dy qarqe me percjelles ACSR 240/40 
mm 2  Lac 2 - Ura e Matit dhe me një qark me percjelles ACSR 240/40 mm2  Skuraj - Ura e 
Matit). 
Kontrata është nënshkruar në Mars të vitit 2019 dhe pritet gjate këtij viti të fihlojë puna per 
ndërtimin e tyre. 
Projekti nit sigurinë e furnizimit me energji elektrike në një zone me konsumatorë familjare 
dhe krijon mundësi per rritjen e zhvillimit ekonomik të industrive të pranishme në këto zona 
nëpërmjet rritjes së cilësisë së furnizimit me energji elektrike. 

4. Rehabilitimi i impianti 110 kV të N/Stacionit 110/35/6 kV Jagodinë 

Projekti parashikon demontimin dhe rikonstruksionin e impiantit 110 kV të N/Stacionit 
Marinëz (Jagodinë), nëpërmj et rikonstruksionit të zbarrave 110 kV, seksionuesi të zbarave, 
dy traktet 110 kV ekzistues të linjave dhe dy traktet 110 kV të reja (perkatesisht linjës 110 kV 
Marinëz -Fier, linjës 110 kV Marinëz - Kuçovë, linjës 110 kV Marinëz -Fier dhe linjës 110 
kV Marinëz - Balish), përmes rehabilitimit të anës primare dhe sekondare td tyre. 
Eshtë miratuar projekti i zbatimit dhe p0 vazhdohet me procedurat per dorëzimin e sheshit të 
ndërtimit. Brenda vitit 2019 pritet td perfundojë dhe të komisionohet objekti. 

Projekti ri-it sigurine e furnizimit me energji elektrike në një zone me konsumatorë fami!jar 
dhe krijon mundësi per rritjen e zhvillimit ekonomik të industrive td pranishme në këto zona 
nëpërmjet rritjes së cilesise së furnizimit me energji elektrike. 

5. Ndërtimi i linjës 110 kV N/Stacioni Salimone - Gjiri I Lalëzit 

Ky projekt parashikon ndërtimin e një trakti linje 110 kV në N/Stacionin Sukth (Salimone) 
per linjën Sailmone - Gjiri i Laizit, ku perfshihen punimet civile, suportet metalike dhe 
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instalirnin e pajisjeve primare dhe sekondare. Gjithashtu projekti përfshin ndërtirnin e nje 
linje të re 110 kV me një qark me përcjelles ACSR 240/40 mm2 , rreth 17,5 km të gjate. 

Eshtë miratuar projekti i zbatimit dhe kane fihluar proçedurat per marrjen e lejeve mjedisore 
dhe shpronësimeve. Ne fihlim td vitit 2020 parashikohet të komisionohet objekti. 

Projekti rrit sigurine dhe cilësinë e furnizimit me energji elektrike në një zone me mundësi 
per zhvillimin e mëtej shëm të turizmit. 

6. Rehabiitimi i N/Stacionit 110/35/10kV Fushë Arrëz (impianti 110kV i 
nënstacionit) 

Projekti përfshin demontimin dhe rikonstruksionin e impiantit 110kV të N/Stacionit Fushë 
Arrëz, nëpërmjet rikonstruksionit te zbarrave 110 kV dhe tre traktet 110 kV të linjave 
(perkatesisht linjës 110 kV F.Arrëz - Fierze, linjës 110 kV F.Arrëz - Reps dhe linjës 110 kV 
F.Arrëz - Kalimash), përmes rehabilitimit td anës primare dhe sekondare të tyre. 

Eshtë miratuar projekti i zbatimit dhe p0 vazhdohet me procedurat per dorëzimin e sheshit të 
ndërtimit. Objekti parashikohet të komisionohet në fihlim të vitit 2020. 

Projekti nit sigurinë dhe cilësinë e fumizimit me energji elektrike në një zone me 
konsumatorë familjar dhe HEC-e të lidhur në rrjetin e shperndarjes. 

7. Rehabifitimi i N/Stacionit 110/10kV Ibë (impianti 110kV i nënstacionit) 

Ky projekt perfshin demontimin dhe rikonstruksionin e impiantit 110 kV të N/Stacionit Ibë, 

nëpërmjet rikonstruksionit td zbarrave 110 kV dhe dy traktet 110 kV të linjave (përkatësisht 
linjës 110 kV Ibë - Elbasan 1 dhe linjës 110 kV Ibë - Farkë), përmes rehabilitimit të anës 
primare dhe sekondare të tyre. 

Eshtë miratuar projekti i zbatimit dhe p0 vazhdohet me procedurat per dorëzimin e sheshit të 
ndërtimit. Objekti parashikohet td komisionohet brenda vitit 2019. 

Projekti nit sigurinë dhe eilesine e furnizimit me energji elektrike në një zone me 
konsumatorë familjar. 

8. Rikonstruksioni i N/Stacionit 110/35/20/6kV Lushnjë (Plasmas) (impianti 110 kV 
i nënstacionit) 

Projekti perfshin demontimin dhe rikonstruksionin e impiantit 110 kV të N/Stacionit Lushnjë 
(Plasmas), nepermjet rikonstruksionit te zbarrave 110 kV dhe dy traktet 110 kV te linjave 
(perkatesisht linjës 110 kV Lushnjë - Fier dhe linjës 110 kV Lushnjë - Kavajë), përmes 
rehabilitimit të anës primare dhe sekondare të tyre. 
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Per vitin 2019, është dorëzuar sheshi i ndërtimit dhe pritet fihlimi i punimeve. Brenda vitit 
2019 pritet te përfundojë dhe të komisionohet objekti. 

Projekti n-it sigurinë e fumizimit me energji elektrike në një zone me konsumatorë familjar 
dhe krijon mundësi per rritjen e zhvillimit ekonomik të industrive të pranishme në zone 
nëpërmjet rritjes së cilësisë së fumizimit me energji elektrike. 

9. Rikonstruksion I N/Stacionit 110/10kV Kajan (impianti 110kV i nënstacionit) 

Ky projekt përfshin demontimin dhe rikonstruksionin e impiantit 110 kV të N/Stacionit 

Kajan, nëpërmjet rikonstruksionit të zbarrave 110 kV dhe dy traktet 110 kV të linjave 
(perkatesisht linjës 110 kV Kajan - Kucove dhe linjës 110 kV Kajan - Cën-ik), përmes 
rehabilitimit të anës primare dhe sekondare të tyre. 

Pergjate vitit 2019 është dorëzuar sheshi i ndërtimit dhe pritet fihlimi i punimeve per këtë 
objekt. Objekti parashikohet të komisionohet brenda vitit 2019. 

Projekti nit sigurinë dhe cilësinë e furnizimit me energji elektrike në një zone me 
konsumatorë familj ar. 

10. Rehabilitimi i N/Stacionit 110/35/6kV Prrenjas (impianti 110kV i nënstacionit) 

Ky projekt parashikon demontimin dhe rikonstruksionin e impiantit 110 kV të N/Stacionit 
Prrenjas, nëpërmjet rikonstruksionit të zbarrave 110 kV dhe dy traktet 110 kV të linjave 
(perkatësisht linjës 110 kV Prrenjas - Librazhd dhe linjës 110 kV Prrenjas - Gur i Kuq), 
përmes rehabilitimit të anës primare dhe sekondare të tyre. 

Eshtë miratuar projekti i zbatimit dhe p0 vazhdohet me procedurat per dorëzimin e sheshit të 
ndërtimit. Objekti parashikohet te komisionohet në fihlim të vitit 2020. 
Projekti n-it sigurinë dhe cilësinë e fumizimit me energji elektrike në një zone me 
konsumatorë familj ar. 

11. Rehabilitimi I N/Stacionit 110/35/6kV Rubik (impianti 110kV i nënstacionit) 

Ky projekt përfshin demontimin dhe rikonstruksionin e impiantit 110 kV të N/Stacionit 
Rubik, nëpërmjet rikonstruksionit të zbarrave 110 kV dhe dy traktet 110 kV të linjave 
(pèrkatesisht traktet e linjave Rubik-Reps dhe Rubik-Skuraj), përmes rehabilitimit të anës 
primare dhe sekondare të tyre. 

Pergjate vitit 2019, eshte realizuar ndërtirni i një trakti 110 kV të linjës dhe ka fihluar puna per 
traktin e dytë. Objekti parashikohet te komisionohet brenda vitit 2019. 

Projekti nit sigurine dhe cilësinë e fumizimit me energji elektrike ne një zone me 
konsumatorë familjar. 
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12. Rikonstruksioni i N/Stacionit 110/20/10kV Librazhd (impiantillO kV i 
nënstacionit) 

Ky projekt përfshin demontimin dhe rikonstruksionin e impiantit 110 kV td N/Stacionit 
Librazhd, nëpërmjet rikonstruksionit td zbarrave 110 kV dhe dy traktet 110 kV të linjave 
(perkatesisht linjës 110 kV Librazhd - Rapun 3&4 dhe linjës 110 kV Librazhd - Prrenjas), 
përmes rehabilitimit td ands primare dhe sekondare të tyre. 

Eshtë miratuar projekti i zbatimit dhe p0 vazhdohet me procedurat per dorëzimin e sheshit të 
ndërtimit. Objekti parashikohet td komisionohet brenda vitit 2019. 

Projekti ri-it sigurinë dhe cilësinë e fumizimit me energji elektrike ne një zone me 
konsumatorë familjar dhe HEC-e të lidhur në rrjetin e shpërndarjes. 

13. Aksesi dhe monitorimi i rrjetit të transmetimit te sistemeve të komunikimit me 
kapacitete të larta. 

Ky projekt perfshin instalimin e terminaleve të aksesit në të gjithe nënstacionet e OST që 
kane infrastrukturë transmetimi komunikimesh dhe module monitorimi në nyjet e 
komunikimit. Këtu jan ë perfshire integrimi dhe menaxhimi nga qëndra e menaxhimit në 
OST. 

Projekti është në fazën e implementimit dhe parashikohet td komisionohet pergjate vitit 2019. 

Ai ri-it sigurine dhe menaxhimin e infrastrukturës së monitorimit dhe kontrollit të sistemit td 
transmetimit me anë td rrjetit të telekomunikacionit (OPGW - tros me fibrat optike). 

14. Instalimi i OPGW në linjen 220kV Burrel - Elbasani 

Projekti parashikon shtrimin e fibres optike (OPGW) në linjën 220 kV Elbasani - Burrel, me 
nje gjatesi prej 63 km, demontimin e njërit prej troseve ekzistues, vendosjen e joint-box'-eve 
dhe krijimin e link-ut të transmetimit nga Burreli në Elbasan. 

Projekti është në fazën e implementimit dhe parashikohet te komisionohet përgj ate vitit 2019. 

Ai siguron rritjen e kapaciteteve transmetuese me and td fibres optike duke siguruar një brez 
me të gjërë transmetues të të dhënave dhe rritjen e shpejtësisë së komunikimit midis 
nënstacioneve perkatës dhe sistemit të telekominikacionit në tërësi. 

15. Implementimi i Sisteniit te Analizimit te Rrjetit nepermjet PMU (Phasor 
Measuring Unit) 

Ky projekt përfshin implementimin e sistemit PMU me qëllim krijimin e një rrjeti i cili 
mundëson marrjen e te dhënave nga nënstacionet që ndërlidhen me linja interkoneksioni per 
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qellime monitorimi të vazhdueshëm td situates elektro-energj etike në sisternin e transrnetimit 
në mënyrë dinamike. 
Projekti është në fazën e implementimit dhe parashikohet të komisionohet përgjatë vitit 2019. 

16. Ndërtimi i Magazines pranë N/Stacionit Tirana2 

Projekti parashikon ndërtimin e një mgazine pranë N/Stacionit Tirana 2. 
Pergjate vitit 2019 është miratuar projekti i zbatimit dhe p0 vazhdohet me procedurat per 
marrjen e lejeve përkatëse. Objekti parashikohet të komisionohet brenda vitit 2019. 

17. Furnizim-vendosje e traktit tC linjCs 110-13 nC N/Stacionin Laçl dhe puninie 
civile 

Ky projekt parashikon ndërtimin e një trakti linje 110 kV në N/Stacionin LaqI per linjën 
Lad - Fushë Krujë - Mamurras, ku perfshihen punimet civile, suportet metalike dhe 
instalimin e pajisjeve primare dhe sekondare. 

Projekti është në faze implementimi, jane montuar pajisjet primare dhe jane realizuar 
kabilimet per anën sekondare. Jane realizuar punimet në pjesën me të madhe td kontratës. 
Objekti parashikohet td komisionohet përgjate vitit 2019. 

Ai rrit sigurine e furnizimit me energji elektrike nepermjet krijimit të një skeme me fleksibël 
operimi të nënstacionit dhe zones në tërësi. 

18. Plotësimi dhe vënia në punë e traktit 110kV në Fier per N/Stacionin 110/20 kV të 
OSHEE + trainimi i personelit inxhiniero —teknik të DSHMT 

Projekti parashikon plotësimin dhe vënien në punë të traktit 110 kV në N/Stacionin 
220/110/35 kV Fier, dhe është një investim që do td ndajë nënstacionin 110 kV të OSHEE 
duke e furnizuar nepermjet një trakti të rregullt linje. Gjithashtu projekti perfshin trajnimin e 
personelit inxhiniero-teknik të DSHMT-s6. 

Projekti është në faze implementimi dhe parashikohet td komisionohet përgj ate vitit 2019. 

19. Sistemimi i problematikave të drenazhimit ne N/Stacionin Tirana 2 

Projekti parashikon nderhyrje në N/Stacionit Tirana 2 per rregullimin dhe drenazhimin e 
ujrave të përmbytjeve per të shmangur permbytjen e nënstacionit gjate periudhave me rreshje 
të dendura shiu. 

Pergjate vitit 2019 eshte miratuar projekti i zbatirnit dhe p0 vazhdohet me procedurat per 
marijen e lejeve perkatese. Objekti parashikohet te komisionohet pergjatë vitit 2019. 

Projekti synon shmangien e permbytjes duke rritur në këtë mënyrë sigurinë e operimit të 
nënstacionit si nje objekt i rëndësishëm i sistemit. 
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20. Ndërhyrje në linjat e transrnetimit 110/220 kV të rajonit të Njësisë Operative 

Shkodër 

Ky projekt parashikon ndërtimin e dy shtyllave të reja në linjën 220kV Koman - Vau Dejës 
(Berishë), ne një kampate prej 1280 m, per të evituar keputjen e percjellesve sikundër ka 
ndodhur gjate dimrit. Gjithashtu projekti perfshin vendosjen e një shtylle të re per linjë 110 
kV pranë degëzimit Bushtat (Shkodër). 

Per vitin 2019, pritet td realizohet dorëzimi i sheshit td ndërtimit per të fihluar puna me 
ndërtimin e shtyllave. Objekti parashikohet të komisionohet brenda vitit 2019. 

Projekti rrit sigurine e furnizimit me energji elektrike dhe shmang problernatikat e 
evidentuara gjate fazes së operimit. 

21. Mbikqyrja e punimeve per objektet e reja 

Per projektet që OST zhvillon duhet të kontraktojë një shoqëri per kryerjen e supervizionit të 
punimeve në terren, bazuar në Ligjin Nr. 9643 date 20.11.2006, "Per prokurimin publik", i 
ndryshuar, \TKM  Nr.914 date 29.12.2014 "Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" i 
ndryshuar, Udhezimeve td Agjensisë së prokurimeve publike dhe në ligjin Nr.7850 date 
29.07.1994 "Kodi civil në Republiken e Shqipërise", i ndryshuar. 

22. Ngritja e një sistemi per lokalizimin e avarive në linjat e trasmetimit. Blerje, 
instalim, konfigurim i serverit per analizatorët e vajit të AT-ye dhe çelsave të 
nive1it 110 kV e lart. 

Ky projekt parashikon instalimin e sistemit të lokalizimit të avarive në linjat e transmetimit 
dhe perfshin blerjen, instalim dhe konfigurimin e serverit per analizatorët e vajit td AT-ye 
Komsi (Burrel) dhe analizatorët e celsave td nivelit 110 kV e lart. 

Projekti është në faze implementimi dhe parashikohet të komisionohet pergjate vitit 2019. 

23. Furnizim I një çelsi të ri 245 kV me gas SF6 Si dhe pjesë reserve të tij dhe per 
çelsat aktual, 3 (tre) analizatorë per çelsat e niveleve të ndryshnie tensioni si dhe 
2 (dy) paisje mbrojtjeje, automatizimi dhe monitorimi. 

Ky projekt parashikon fumizimin e një çelsi td ii 245 kV me gas SF6 si dhe pjese reserve të 
tij dhe per çelsat aktual, 3 (tre) analizatorë per çelsat e niveleve td ndryshme tensioni si dhe 2 
(dy) paisje mbrojtjeje, automatizimi dhe monitorimi. 

Projekti është në faze implementimi dhe parashikohet te komisionohet pergj ate vitit 2019. 
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24. Lyerja e shtyllave të transmetimit të TL 

Per mirëmbajtjen e linjave të transmetimit, të cilat në shumë raste jane td vjetra dhe me 
probleme td korodimit të strukturave metalike, per rritjen e jetegjatesise së tyre dhe 
qendrueshmerise ndaj korrozionit është e nevojshme që te trajtohen me lyerje sa here që 
është e nevojshme. Ne fokus do të jetë lyerja e shtyllave të një pjese td linjave 220 kV dhe në 
menyrë të vecantë në rajonin e veriut. 

Objekti parashikohet td komisionohet pergjatë vitit 2019. 

25. Integrimi i N.st. Elbasan 1 dhe Elbasan 2 ne sistemin e monitorimit dhe 
programimit online të Sistemit të Mbrojtjes RELE 

Ky projekt parashikon integrimin e N/Stacioneve Elbasan 1 dhe Elbasan 2 në sistemin e 
monitorimit dhe programimit online të Sistemit të Mbrojtjes Rele. Përfitimi i këtij investimi 
është rritja e sigurisë së operimit të sistemit elektroenergjitik. 
Objekti parashikohet td komisionohet pergjate vitit 2019. 

26. Ndërtimi i N/Stacionit 220/110 kV (120 MVA) Shurnat (Peshkopi). 

Rrjeti elektrik në segmentet Fierze - Fushë Arrëz - Kukës - Lapaj - Peshkopi - Bulqize - 
Burrel perfaqeson një una.zë 110 kV me një shtrirje në të gjithë zonen verilindore td vendit, 
në të cilin jane në operim dhe jane në proces ndërtimi një numër i madh HEC-e me fuqi të 
pergjithshme 281 MW. Ky rrjet është në pamundesi të plotë per të përcjellë një kapacitet të 
tille gjenerues dhe aktualisht shkakton shumë nderprerje tek HEC-et ekzistues dhe 
konsumatorët e zones. 
Me perjashtim të segmentit Lapaj - Peshkopi, i ndërtuar vitet e fundit me përcjelles 240/40 
mm2, të gjithe linjat e kësaj unaze jane te amortizuara dhe me seksion të percjellësve AC- i 20 
mm2 dhe AC-95 mm2. Duke patur parasysh dhe kushtet e vështira të motit dhe terrenit ku ato 
kalojnë, ndërprerjet jane të shpeshta dhe koha e riparimit të tyre relativisht e gjatë. 
Ne periudhat me shumë uje kur kemi dhe gjenerim maksimal të centraleve të lidhur në këtë 
unazë, flukset e fuqisë rrjedhin nga rrjeti 110 kV në ate 220 kV nëpërmjet dy nënstacioneve 
220/110 kV Burrel dhe Fierze. Ne këto kushte, rikonstruksioni dhe fuqizimi i këtij rrjeti 
përbën një emergjence. 

Ndërtimi i nënstacionit 220/110 kV në Shumat (Peshkopi), është pjesë e projektit te fuqizimit 
te zones Verilindore e cila ka si hap te pare ndërtimin e linjës 220 kV Burrel - Peshkopi, që 
është përfshire në investimet e OST per vitin 2018. Pikërisht ndërtimi i linjës nuk mund të 
kuptohet pa ndërtimin e nenstacionit transformues 220/110 kV, që do te beje te mundur 
nderhyijen në mes të njetit unazor te zones Verilindore. 
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Ky projekt është hapi i pare dhe kryesor per p6m1ir6simin e kushteve të operimit të burimeve 
të shumta të hidrike në zone dhe që krijon mundësi praktike per nderhyrjet e kërkuara per 
fuqizimin e pjesëve td tjera td kësaj unaze. 

Ndërtimi i këtij nënstacioni parashikon: 

Nje trakt 220 kV per linjen hyrese nga Burreli ne Peshkopi. 
Nje trakt 220 kV per transformatorin 220/110 kV. 
Nje trakt 110 kV per transformatorin 220/110 W. 

Një trasformim 220/110 kV, me fuqi te instaluar 120 MVA, 

Dy daije linje 110 kV per te realizuar hyrje-dalje në linjën ekzistuese Lapaj- Pesbkopi. 
- Ndertim te zbarave një-fishe dhe Punime civile qe krijojnë mundësinë në të ardhmen 

per ndërtimin e zbarave dyfishe në anën 220 kV dhe 110 kV. 

Projekti do të garantojë operimin optimal të burimeve hidrike të zones dhe një furnizim 
cilësor per konsumatorët. Ai ka një impakt të madh ne reduktimin e kufizimit te gjenerimeve 
te zones ne periudhen me shume uje, mundesine e lidhjes në rrjet të burimeve të reja qe 
tashmë jane ne faze ndertimim, reduktimin e humbj eve te energjisë elektrike ne rijetin 110 
kV dhe përmirësimin e profihit të tensionit. 

Paraqitja skematike, planvendosja dhe prerja tërthore e nënstacionit jepet në figurat me 
poshte. 
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27. Ndërtimi i linjës së re me dy qarqe Fibër-Librazhd, 23 km 

Rajoni Juglindor është i pasur përsa i përket hidrologjise, eshtë një zone e ngarkuar me 
burime të reja gjeneruese, me një fuqi totale të instaluar në rrjetin e transmetimit prej 71.4 
MW dhe në rrjetin e shpëmdarjes 53.7 MW. Përqëndrimet me të mëdha të gjenerimeve jane 
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në zonën e Librazhdit, Prrenjasit dhe Lozhanit. Rrjeti i transmetimit është një rrjet i ndërtuar 
në vitet 1966-1968, me përcjellës AC-120 mm2, i ciii shfaq probleme në rast stakimi të 
ekstremiteteve të unazës 110 W. Si rrjedhirn bëhet i detyruar kufizimi i gjenerimit per të 
shmangur mbingarkimet dhe nivelin e lartë të tensionit. Per me tepër ka një gjenerim të madh 
e të përqendruar në rrjetin 35 kV të Korçës (nënstacioni i Lozhanit) ku OSHEE është e 
detyruar të bëjë kufizime të gjenerimit. Per të bërë përmirësimin e situates në këtë zone, duke 
qenë se Nënstacioni 110 kV Fiber Whet me dy linja transmetimi 110 kV me percjëllës 120 
mm2  nga Nënstacioni Elbasani, si faze e pare kërkohet nderhyrje emergjente që perfshin: 

- Ndërtimin e një linje të re 110 kV me dy qarqe Fibër-Librazhd, rreth 23 km, me 
percjeilës ACSR 240/40 mm2, përfshire 2 trakte linje 110 kV në nënstacionet 
respektive. 

Objekti parashikohet të komisionohet në fund të vitit 2020. 

Ne figuren me poshtë jepet skema njëfazore e rajonit Juglindor, ku paraqitet ndërhyrja që 
parashikohen dhe ku jepen edhe burimet e mundshme që do të When në këtë rajon, të 
treguara gjithashtu në tabelë. 
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Fuqiae 
Periudhae 

Gjeneruesi instaluar
ndertimut

Puka e Lidhjes 

(MW) 

HEC Bushtrica 1&2 10.03 Afatshkurter L.110 kV Librazhd - Prenjas 

HEC Gostime 16.10 afatmesëm L.110 kV Fiber— Rapun 3&4 

HEC Fushbull 21.52 afatmesëm L.110 kV Fiber - Librazhd 

HEC Qarishte 37.3 afatmesëm N/St. 110 kV Librazhd 

Kaskada Shmil 16.72 afatmesëm HEC Qarishte 

HEC Hotolisht 7.77 afatmesëm L.110 kV Librazhd - Prenjas 

HEC Dragostunje 10.00 afatmesëm HEC Hotolisht 

HEC Egnatia 6.00 afatmesëm HEC Hotolisht 

HEC Sliabinja 2a,2c,2e 5.10 afatmesém HEC Bishnice 

HEC Zona Lozhan 36.00 afatmesëm N/St. i RI Lozhan 

HEC Lunik 7.00 Afatgjate HEC Rapun 3&4 

HEC Bushtrica 3 6.70 Afatgjate HEC Bushtrica 1&2 

TOTAL 180.24 
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28. Punime per përfundimin e linjës kabilore 110 kV Tirana2-Selite dhe 
lidhja me nënstacionin 110/20 kV Kombinat 

Linja 110 kV Tirana2-Selite përbëhet nga dy pjesë: pjesa ajrore e cila fihlon në 
N/stacionin Tirana2 dhe përfundon pranë ish fabrikës së Qeiqit në Kombinat me një 

gjatësi prej 6.7 km dhe pjesa kablore që kalon në zonën urbane nga ish fabrika e qeiqit 
deri në nënstacionin e selitës me një gjatesi rreth 3 km. 

Pjesa ajrore e linjës me përcjellës ACSR 240 mm2, është vënë në operim duke e 
shfrytezuar provizorisht deri në perfundim të linjës kabilore një segment të linjës së 
vjetër Kashar - Selitë. 
Punimet per pjesën kabilore të linjës jane nderprerë nga kontraktori dhe cështja është 
në proces gjyqesor. Mosvënia në funksionim e pjesës kabilore sjell këto pasoja: 

• Kufizim gati dy here të kapacitetit të linjës dhe per pasojë siguri e ulët 
fumizimi per nënstacionin 110 kV Selitë (mosplotesim i kriterit N-i). 

• Rritje të humbjeve të energjise elektnike. 

• Mbajtje në operim e pjesës së vjetër td linjës ajrore e cila kalon në një zone 
tashmë të mbushur me ndertime, cka përbën një rrezik per jetën e njerezve dhe 
vështirësi në mirëmbajtjen e saj. 

Per me tepër perfundimi i linjës kabilore Whet me plotesimin perfundimtar të skemës 
së rrjetit elektnike në këtë zone, ku OSHEE ka planifikuar ndërtimin e nënstacionit 
110 kV Yzberisht (Kombinat) me hyrje—dalje të linjës 110 kV Tirana2 - Selitë. 

Objekti parashikohet të kornisionohet pergjate vitit 2020. 

29. Furnizirn dhe vendosje e çelave rezerve 20 kV dhe 35 kV per N/Stacioiiin 
Tirana 1 dhe pjesë këmbinu per këto çela 

Duke pasur parasysh problemet e përsëritura me celat 20 kV në Nënstacionin Tiranal, 
rëndësinë e konsumatorëve që fumizohen nga këto cela (qyteti i Tiranës) dhe faktin e 
mungesës së pjesëve rezervë per këto pajisje, shihet i arsyeshem propozimi që vjen 
nga NJOT per nevojën e kryerjes së një rehabilitimi te plote të impiantit 20 kV në 
N/Stacionin 220/110/35/20 kV Tirana 1 duke mar-rd shkas nga faktorët si me poshtë: 

• Amortizimin në vite të impjantit 20 kV (vendosur në shfrytezim në vitin 
2004); 

• Rrymat e larta td lidhjes së shkurtër (Afërsia me burimin); 
• Mbulimin nga bloza edhe në raste të tjera të meparsbme; 
• Rrjedhje të vazhdueshme td gazit F6 në disa çelësa te impjantit; 
• Lageshtine e theksuar në kanalet e kabilove; 
• Problemet mekanike me karrocat e celesave dhe tokëzimet stacionare; 
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• Mungesën totale të pjesëve të kembimit dhe pajisjeve rezervë per të gjithë 
impjantin 20 kV; 

Per një zgjidhje të shpejtë dhe emergjente, do të kryente funksion edhe shtesa prej 
2 celash 20 kV, nga një per cdo seksion dhe një eelë rezervë 35 kV per të pasur një 
fleksibilitet në zgjidhjen e shpejte td avarive të mundshme ne impiant. 

Objekti parashikohet të komisionohet brenda vitit 2019. 

30. Ndërhyrje per rastet emergjente nc linjat e transmetimit. 

Nisur nga eksperienca shumë vjecare në operimin e sistemit energjitik, vleresojmë që 
edhe pse realizohen remontet e planifikuara dhe punime jashtë rradhe, Si ne linjat e 
tensionit td lartë ashtu edhe në pajisjet e nënstacioneve, ndodh që td ballafaqohemi me 
situata që nuk mund të parashikohen, si rrëshqitjet masive të dheut apo kushte 
ekstremale të motit të cilat dëmtojnë elementë të rëndësishëm te rrjetit td transmetimit, 
duke sjellë kushtëzime në operimin e tij. Per të perballuar situata td tilla të cilat nuk 
mund të parashikohen me ekzaktësi, parashikohet një fond prej 40 milion Lekë per 
përballimin e situatave të emergjente. 

31. Blerje paneleve të mbrojtjes dhe kornandirnit per trakte 110 kV 

Nga analizë e gjendjes në terren që specialistet e OST kane bërë né nënstacionet 110 
kV të sistemit energjitik të cilat jane në shfrytezim dhe operohen nga personeli 
OSHEE, gjate procesit të ripërcaktimit të kufirit të administrimit të rrjetit të 
transmetimit per transferimin e aseteve në zbatim të ligjit 43/2015, u konstatua një 
gjendje tejet e amortizuar e të gjitha pajisjeve primare dhe sekondare në këto 
nënstacione (celsa, thika, transfonnatorë rryme, transfonnatorë tensioni, panelet e 
mbrojtjes, panelet e komandimit, etj). 

Meqenëse procesi i transferimit td aseteve per traktet e linjave dhe pajisjet e zbarrave 
të nënstacioneve 110 kV tashmë (Gusht i vitit 2018) ka perfunduar, OST ka fihluar 
ndërhyrjet per përmirësimin e situates duke bërë nderhyrje të rëndësishme në këto 
pajisje per kthimin e tyre në operim normal per aq sa është e mundur dhe 
normalizimin e skemës 110 kV td sistemit. 

Duke konstatuar nevojën e madhe per nderhyrje, rinovim të pajisjeve në traktet 110 
kV të linjave në këto nënstacione, parashikohet që krahas procesit të rehabilitimit td 
nënstacioneve 110 kV që OST do të vazhdojë, paralelisht me kete proces të vijohet 
edhe me nderhyrje td pjesëshme nga specialistet e OST në trakte të veçanta aty ku 
është e nevojshme dhe e domosdoshme në emergjence duke siguruar furnizimin e 
nevojshëm me bazën materiale, pajisjet primare-sekondare dhe duke vijuar me 
punimet civile ku planifikohet td perfshihen edhe njësitë operative. 
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Per sa me sipër, është parashikuar që të iniciohet procesi i nderhyrjes rehabilituese me 
fumizimin e pajisjeve sekondare per dy trakte 110 kV (dy paneleve mbrojtje dhe 
komandimi per traktet 110 kV si dhe pajisjet që lidhen me to). 

32. Blerje pajisje, materiale dhe vegla pune per rnirërnbajtjen e 
nënstacioneve. 

Nga analiza e gjendjes në magazinën qendrore dhe në magazinat e njesive operative 
per pajiSjet dhe materialet per mirëmbajtjen e nënstacioneve, nisur nga kërkesat e 
njësive operative per këto artikuj si dhe duke pasur parasysh në ményrë të vecante 
gjendjen teknike td nënstacioneve 110 kV e cila lidhet me shtyrjen e kufirit te Sistemit 
td Transmetimit dhe përfshirjen e trakteve td linjave dhe zbarave 110 kV td N/st td 
OSHEE mendojmë qé, duhet td rritet sasia e pajisjeve dhe materialeve që duhen blerë 
per këtë qellim. 

Objekti parashikohet td komisionohet brenda vitit 2019. 

33. Blerje materiale dhe vegla pune te sigurimit teknik si dhe pajisje per 
testimin e mjeteve te sigurimit teknik. 

Ne kontrollet e ushtruara në njësitë operative në varësi te OST i është kushtuar rëndësi 
kontrollit të inventarit të pajisjeve mbrojtëse te sigurimit teknik dhe te punës, ku jane 
evidentuar mungesa në pajisje sipas sasisë Se percaktuar në Rregulloren e Sigurimit 
dhe Shfrytëzimit Teknik per Impjantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektrike, shtojca Nr. 5 

"Lista e inventarit te mjeteve mbrojtëse dhe të punës sipas vendit td punës". 

Një nga problemet e ngritura nga njesite operative është testimi i Mjeteve td Sigurimit 
Teknik ne Laborator. Koha e këtij testimi është e përcaktuar në Rregulloren e 
Sigurimit dhe Shfiytëzimit Teknik per Impjantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektrike, 
Shtojca Nr. 6 "Normat dhe Afatet e Kontrollit të Mjeteve Mbrojtese", Pika A 
"Elektrike". 

Ky kontroll i percaktuar në rregulloren per mirëfunksionimin dhe shmangien e 
incidenteve (ne disa raste fatale), ka qene në pamundesi të kryhet gjate viteve të fundit 
si pasojë e mos disponimit të nje laboratori per testim. Per plotesimin e ketyre 
mangësive parashikojmë që ne Programin e Zhvillimit Ekonomik per vitin 2019 të 
parashikohet bleija e materialeve dhe veglave te punës se Sigurimit Teknik Si dhe 
pajisjet (laborator) per testimin e mjeteve të Sigurimit Teknik. 

Objekti parashikohet te komisionohet brenda vitit 2019. 

34. Upgrade Hardware-Software i sistemit të kontrollit te nenstacionit 220 
kV Koplik si dhe releve të kontrollit ne këtë nënstacion. 

Duke qene se gjate viteve të shkuara ka qene nje ndër sistemet që ka shfaqur 
problematikat me te medha, eshte e rekomandueshme te behet një upgrade i plotë 
(hardware-software) i sistemit te Nenstaciotht 220/110/35/20 kV Koplik si dhe releve 
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td kontrollit td këtij nënstacioni (6 cope BCU). Sistemi aktual nuk jep garanci per 
operim normal kryesisht nga konsumimi i lartë i pajisjeve hardware që përbëjnë këtë 
sistem per shkak se ka mbi 10 vjet nga periudha e instalimit. 

Gjithashtu në këtë sistem nuk funksionon redundanca ndërmjet dy serverave dhe 
komunikimi me reletë është shumë i vjetër me protokoll komunikimi LON i ciii jep 
shkëputje të shpeshta te mates Se të dhënave nga reletë e kontrollit drejt sistemit 
lokal të kontroll-monitorimit. Kjo con në mungese informacioni per operatorin lokal 
gjithashtu edhe në mungese informacioni per Dispecerin Qëndror. 

Serverat e sistemit jane gjithashtu shumë td ngarkuar me procese pune dhe rendimenti 
i tyre është zvogeluar ndjeshëm duke çuar në vonesa të shfaqjes së të dhënave në 
monitorët e operimit apo në kryerjen me vonesë te procesit të komandimit lokal nga 
nënstacioni apo td komandimit në distance nga Dispeceria Qendrore. 

Nënstacioni i Kopiikut është i rëndësishëm pasi ka dhe një linjë interkonjeksioni me 
Malin e Zi dhe viera e shkëmbimit të energjise nga kjo linjë është e domosdoshme per 
vendosjen në punë te LFC-së në sistemin SCADAIEMS. Sbkeputjet e shpeshta të 
komunikimit të sistemit lokal me sistemin qendror pengojnë operimin normal të LFC-
sé prandaj konsiderohet shumë e rêndësishme upgrade-i i këtij sistemi. 

Objekti parashikohet td komisionohet brenda vitit 2019. 

35. Upgrade Hardware-Software i sistemit të kontrollit të nënstacionit 
400/220/110kV Tirana 2 

Duke marrë shkas nga problematikat e shfaqura gjate viteve të kaluara në sistemin e 
kontrollit të nënstacionit 400 kV Tirana 2 është e domosdoshme të bëhet një Upgrade 
i piotë (hardware-software) i sistemit në këtë nënstacion. Sistemi aktual ka kaluar një 
periudhe 10 vjecare te perdorimit dhe sipas standardeve té apiikuara në nënstacionet 
eiektrike rekomandohet Upgrade-imi ose zevendesimi i tyre pas nje përiudhe 10 
vj ecare. 

Sistemi aktual êshtë në versione shumë td vjetra të Windows-it, perkatësisht Windows 
XP SP2 (version i vitit 2001). Per këto sisteme Windows kompania Microsoft ka 
mbyilur çdo iioj update dhe supporti duke bërë që sistemet e ketij versioni të mos jenë 
me td perditesuara me patch-et e flindit, gje e cila ul ndjeshem sigurinë e sistemeve. 
Aktuaiisht nuk prodhohen me pjese zevendesuese per pajisjet integrale të ketyre 
sistemeve td Kontroll-Monitorimit sic jane (Serverat, Workstation, Karta LON per 
server, Karta Profibus per server). Nuk prodhohen me as versione të softeve të 
instaivara ne server, gjë që ben shumë të vështirë mirembajtjen e tyre. Licensat e biera 
nga OST per këto nënstacione jane drejt perfundimit dhe eshte tejet i veshtire shtimi i 
eiementeve te rinj ne skemat e ketyre nënstacioneve. 

Serverat e sistemeve jane shumë te ngarkuar me procese pune dhe rendimenti i tyre 
është zvogëivar ndjeshëm duke cuar në vonesa të shfaqjes së te dhënave në monitorët 
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e operimit apo në kryerjen me vonesë td proceseve të komandimit lokal nga 
nënstacioni apo të komandimit në distance nga Dispeceria Qendrore. 

Përkatësisht në nlst 400 kV Tirana 2 ka ndodhur disa here bilokimi i të dhënave të 
linjës së Interkonjeksionit Tirana 2-Podgorica, të dhëna që nisen drejt SCADA/EMS 
duke bërë që td ketë devijime të paqellimshme në modulin AGC duke rezultuar në 
mospermbushje td detyrimit per mbajtien e balances per zonën e kontrollit por dhe 
kosto shtesë per Shoqërine në raport me manaxhimin e portofolit td disbalancave. 
Procesi i Updrade-imit redukton në zero mundësinë e gabimeve te tilla si dhe ul 
ekspozimin drejt rreziqeve operacionale nga keq funksionimi i sistemeve td 
automatizuara per kontrollinlmbajtien e balances në zonën e kontrollit. 

Gjithashtu vien per t'u permendur vënia në eficensë te plotë te projekteve 
komplementare duke konsideruar dhe projektet në nënstacionin Tirana 2 parashikuar 
per lii realizuar me financim të siguruara nga fonde të huaja per shtimin e trakteve td 
reja 220 kV Tirana 2- Rrashbull, ate të traktit 110 kV Tirana 2-Traktora dhe traktit 
110kV Tirana 2- nënstacioni Kombinat (investim i OSHEE sh.a.). Të gjitha këto 
integrime lehtësohen me sisteme kontrolli modeme me td gjitha avantazhet që ofron 
teknologjia e fundit në këtë fushë. 

Se fundmi duke qene se rajoni i Tiranës është me i rëndësishmi në rang vendi përsa i 
perket zones së veprimit, nderthurjes me rrjetin e OSHEE sh.a., veprimeve operative 
si dhe saktesisë së lartë në operim dhe ne nje kohe te shkurter që kerkohet, gjykohet 
domosdoshmeria e upgrade-imit td këtij sistemi kontroll-monitorimi. 

Objekti parashikohet td komisionohet brenda vitit 2019. 

36. Blerje e Prograrnit kornpjuterik per analizën e rrjetit 

Një ndër objektivat kryesor td Sektorit td Planifikimit të Operacioneve, është analiza 
statike dhe dinamike e rrjetit td sistemit td transmetimit. Per këtë kërkohet një soft 
llogaritës i ciii duhet td kryejë analizat e meposhtme: 

Analize statike të rrjetit, ku përfshihet, modelimi bazë i rrjetit të transmetimit 
dhe shperndarja e flukseve në këtë rrjet. Llogaritje e shpemdarjes së flukseve 
dhe krijimi i raporteve me rezultate. Modifikimi i te dhënave të modeleve dhe 
topologjive ekzistuese. Identifikimi automatik i problemeve gjate modelimit të 
elementeve të rrjetit. Menaxhimi i td dhënave të shpërndarjes se flukseve. 
Kryerja e analizës se iidhjeve të shkurtra. Procesi i shkycjeve te balancuara, 
iëshimi i motorëve, ilogaritjet e nivelit të tensionit dhe afishimi i rezuitateve. 
Procesimi i kontigjencave dhe llogaritjet e kapacitetit transmetues midis 
zonave. Aplikacione te tjera që përfshijne analizat PV/QV. 
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- Analizë dinamike të rrjetit, ku pershihet mundësia per modelimin e elementeve 
td sistemit elektroenergjetik me modele dinamike (lineare dhe jo lineare) në 
varësi td sjelljes së çdo elementi. Modelimi i rregullatoreve td shpejtesisë, 
sistemeve të eksitimit, modelimi i ngarkesës, modelimi i gjeneratoreve, 
modelimi i transformatorëve etj. Softi gjithashtu duhet të jetë në gjendje td 
lejojë automatizim td proceseve, duke zhvilluar analizë dinamike td sistemit 
elektroenergjetik, në rrafshe kohore të ndryshme, duke realizuar afishimin e 
rezultateve td analizës dinamike në formë grafike. 

Td suportojë formatet UCT, CIM/CGMES, RAW dhe konvertimet midis ketyre 
formateve. 

Objekti parashikohet të kornisionohet brenda vitit 2019. 

37. Blerjen e dy licensave USB per program kompjuterik PSS©E per 
analizen e rrjetit 

Aktualisht OST ka në përdorim dy licenca që shfrytëzohen përkatësisht nga dy 
drejtori, një çelës nga DPZHARRT dhe një çelës nga DOS. 

Duke qënë se aktiviteti i përdorimit të këtij programi është rritur, shpesh bëhet e 
paperballueshme puna vetëm me një çelës. 

Blerja e dy licensave të reja (celsa USB) të Programit PSS/E, është i domosdoshëm 
per ploesimin e nevojave të sektorëve te planifikimit afat gjate dhe afat mesëm per 
zhvillimin e Rrjetit, si dhe nevojat e planifikimit afat shkurtër per menaxhimin e 
konxhestioneve, kriterin e sigurisë N-i dhe analizën e punëS se SE. 

Me anë të këtij programi realizohen: 

• Analiza të shpërndarjes së flukseve td fuqise 
• Menaxhimi i td dhënave per shperndarjen e flukseve 
• Analiza e kufuzimeve të kapaciteteve 

• Analiza e limiteve në transmetim 

• Analiza e lidhj eve të shkurtra 
• Analiza PV/QV 

• Krijimi i Rrjetave Ekuivalente 
• Simulime dinamike 
• Manipulimin e rezultateve të simulimeve dinamike, edhe grafikisht 

• Paraqitjen grafike të rrjetit (Harta apo diagrama) 

Ky program është bazë per hartimin e modeleve nacionale të rrjetit të transmetimit, që 
jane bazë per te gjitha analizat e rrjetit. 
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Parashikim 2019 1 Viera e fondeve te 
hkrimiIPmieit angazhuara Per tu disbursuar nga Kredia Per Lu Financuar nga OST Sh.a Grant 

Valute(Euro) Valute(Euro) ne min Leke Valute (Euro) ne min Lake Valute(Euro) ne min Lake I 
Zgjerimi i sistemit te matjes per kosumatoret 

e kualifikuar* 
1)L 220 kV Tirane - Rrashbull, 2)Fuqizimi I 

Rijetit Unazor 110 kV te qytetit te 
2 Tiranes(kablor) dhe ndertimi I N/Stacionit 

220/110 kV(opsion 400/110 kV ) Tirana 3-
Konsulenca Fichtner 
1)Ndertimi I Unjes se Interkoneksionit 400 kV 

Elbasan-Bitola (Maqedoni); 2)N/Stacioni I Ri 
400kV Elbasan 3; 3)Unja Elbasan Fier dhe 4) 
Nenstacioni Fier 

18,687,500 1,545,975 

40,000,000 10,000,000 

64,851,000 9,360,000 

207 

1,338 

1,253 

386,494 52 

3,196,000 428 

50 
- -

- 2341 
174,957,037 20,905,975 386,*4 2,439 3,196,000 428 

Kosto lokale 
Investimet me fonclet e veta 

4 
5 
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Perveç kësaj jane bazë per perdorimin e tyre në hartimin e modeleve rajonale, që OST 
ka obligimin dhe jep kontributin e saj si anëtare e ENTSO/E tashmë. 

Objekti parashikohet td komisionohet brenda vitit 2019. 

38. Mbikqyrja e punimeve gjate zbatimit Q kontratave. 

OST ka parashikuar në Programin e Zhvillimit Ekonomik të vitit 2019 disa projekte 
që në bazë te VKM-së Nr. 914, date "Per miratimin e rregullave te prokurimit publik", 
i ndryshuar dhe Udhëzimit Nr. 3, date 15.02.2001 "Per mbikqyrjen dhe kolaudimin e 
punimeve tie ndërtimit", i ndryshuar, të Këshillit te Ministrave, të parashikoje si shtesë 
ne regjistrin e investimeve vlerën e kontratave të mbikqyrjes së punimeve. 

B. Tabela me Planin e Investimeve të Huazuara per vitin 2019 

Me poshte gjeni relacionet perkatese per secilin nga zërat në listen e Planit te 
Investimeve me Fondet e Huazuara të vitit 2019: 

1. Projekti per instalimin e Matjes në Konsumatorët TM dhe Qendra e 
Menaxhimit të informacionit. 

Projekti është komponenti i tretë i programit "Rimëkëmbja e Energjise" td financuar 
nga Banka Botërore. 
Ky projekt perfshin vendosjen e një sistemi të ri të matjes On Line në konsumatorët e 
Tensionit td mesëm dhe Fidrat e Tensionit të mesëm si dhe ngritjen e qendres Se 
Menaxhimit td të dhënave prane OST-s6. Realizimi i këtij projekti do td krijojë 
kushtet e nevojshme per të realizuar daijen e ketyre konsumatorëve në tregun e hapur 
td energjise elektrike. Sistemi i matjes do të perfshijë të gjithe fiderat dales të tensionit 
te mesëm 20 kV, 10 kV dhe 6 kV nga N/stacionet e OSHEE-s6, rreth 1200 pika matje, 
rreth 300 IPP dhe do td vazhdojë me klientët me të mëdhenj të lidhur në rrjetin e 
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tensionit të mesërn, rreth 1500. Sistemi do të jetë i aftë të përpunojë td dhënat per 
10,000 klientë, që do të operojnë në tregun e lire të energjise elektrike. 
Proçedura e prokurimit per këtë nënkomponent është e perfunduar dhe Miratimi i 
Bankës Botërore si financues i këtij projekti është marrë në date 23 Mars 2017. 
Kontrata është nënshkruar në 21 Prill 2017 dhe ka nj ë kohezgjatje prej 32 Muaj. 
Hapja e tregut të energjise elektrike është një nga objektivat kryesorë të Qeverise 
Shqiptare dhe si e tillë është nje prioritet per OST. 

Situata e parashikimit të disbursimeve per vitin 2019 jepet në tabelën e rnëposhtme. 

2. Projekti Eficenca e Energjise 

Ky projekt perfshin ndërtimin e Linjës 220 kV me dy qarqe Tirana2- Rrashbull dhe 
fuqizimi i N/st. 220/110 kV Rrashbull dhe Unaza 110 kV e Tiranës. 

Projekti është financuar nga një kredi e Qeverisë Gjermane, nëpërmjet Bankës KfW 
me një kredi me 40 mln Euro. Ky projekt do të bëjë td mundur rritjen e besueshmerisë 
së funksionimit td rrjetit 220 kV të rajonit td Durrësit dhe të Jugut td Shqipërise duke 
plotesuar kriteret teknike të sigurise dhe cilesisé. Gjithashtu ky projekt do të 
permirësojë kushtet aktuale të fumizimit me energji elektrike të qytetit të Tiranës, 
duke konsideruar që një pjesë e rëndësishme e rrjetit unazor 110 kV që fumizon me 
energji elektrike nënstacionet e sistemit të kësaj zone është ndërtuar mbi 40 vjet me 
herët dhe perbehet nga linja ajrore td amortizuara dhe kapacite transmetimi të 
limituara. 

Projekti është ende në fazën e tenderimit (sapo jane paraqitur nga ofertuesit 
dokumentacioni per fazën teknike) per perzgjedhjen e kontraktorëve që do të 
realizojnë kontratën e zbatimit të projektit, perkatësisht sipas loteve: Loti 1 - 
N/Stacionet dhe Loti 2- Linjat. 

Parashikini 1019 

Pershkdmi i Projektit
Pertu disbursuar nga Kredia Per tu financuar nga 051 sh.a 

6-mu ON I 6. niujori II 6- mujori I 6- mujo6 II 

Valute (Euro) Leke Valute (Euro) Leke Valute (Euro) Leke Valute (Euro) Leke 

Zgjerimi i sistemit te matjes per kosumatoret
927,585,02 124,138,703.76 618,390.02 82,759,135.84 231,896.26 31,834,675.94 154,597.58 20,689,783.96 

e kualifikuar 
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Linja 220 kV me dy qarqe Tirana2- Rrashbull dhe fuqizimi i N/st. 220/110 kV 
Rrashbull pjesë e Proj ektit EfIcenca e Energjisë. 

£ 

I 
1. 

Skema njëfazore  e realizimit të projektit të Unazës së Tiranës pjesë e Projektit 
Eficenca e Energjisë. 

Situata e parashikimit të disbursimeve per vitin 2019 jepet në tabelën e mëposhtme. 

Parashikim 2019 

Pershkrumu i Projektut Per tu disbursuar nga Kredia 
6- mujoru I 6- mujoru II 

Valute (Euro) Leke Valute (Euro) Leke 
Eficenca e Energjise - ndertimi I linjes se 
transmetimit me dy qarqe 220 kV Tirane - 5,000,000.00 669,150,000.00 5,000,000.00 669,150,000.00 
Rrashbull dhe Unaza 100 kV e Tiranes 
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Gjurma e linjës 400 kV të interkoneksionit Elbasan2 - Manastir 
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3. Ndërtimi i linjës së interkonjeksionit 400 kV E1basan2 (Shqipëri) - Bitola 
(Maqedoni) dhe E1basan2 - Fier si dhe si dhe zgjerimi i nënstacioneve 
E1basan2 dhe Fier 

Projekti është financuar nga nje kredi e Qeverise Gjermane, nëpërmjet Bankës KIW. 
Ky projekt përforcon Iidhjet interkonektive me rrjetin rajonal td energjise elektrike, 
duke krijuar kushte per shkëmbime tregtare dhe tranzitime pa kufizim të energjisë 
elektrike në rajon, zhvillon rrjetin 400 kV në zonën Jugore të Shqipërise ku 
parashikohen td zhviilohen burimet e ardhshme të prodhimit të energjise elektrike, 
dhe si pjesë e infrastrukturës së Korridorit td Tetë Evropian krijon mundësi të mira per 
lidhje nëpërmjet kabilit nënujor me ItaIinë. 
Financimi i projektit të transmetimit të energjise elektrike, i ciii përbëhet nga dy pjesë: 
(i) Elbasan - Qafë-Thane dhe (ii) Elbasan-Fier, do të sigurohet nga Bashkëpunimi 
Gjerman Shqiptar i Zhvillimit. 
Qeveria Gjerinane, tashmë ka angazhuar fonde per një kredi të zhvillimit den në 50 
milion euro per Qeverine e Shqiperise. 
Përveç kësaj, per td mbuluar financimin e piotë të projektit do të vihen në dispozicion 
edhe n  grant investimi nga WBIF deri në 14 milion euro. 
Gjithashtu, rreth 1.2 miiion euro, do td angazhohen nga WBIF dhe Bashkepunimi per 
Zhvillim Gjermano Shqiptar, fonde të cilat do të perdoren per përgatitjen e dizajnit 
kryesor. 
Se fundmi, OST sh.a, është angazhuar të mbuloje gjate implementimit të projektit dhe 
kostot lokaie, td cilat jane perllogaritur të jenë rreth 5 milion Euro. 
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Diagrama njèfazore, linja 400 kVElbasan - Fier 

Projekti është ende në fazën e tenderimit, per perzgjedhjen e kompanisë konsulente, 
aktualisht është faza e vieresimit të propozimeve teknike. 
Situata e parashikimit të disbursimeve per vitin 2019 jepet në tabelën e mëposhtme. 

Paranhlkim 2019 
Pershkrlml i Projektlt Per tu disbursuar nga Kredla 

6- mujort I 6- mujori II 6- mujorl I
Grant

6- mujorl II 
Volute (Euro) Leke Volute (Euro) eke Volute (Euro) Lake V.Iut.(Euro) Lake 

Linja 400 kV 400kv Elbasan-Bitola 
)Maqedoni); 2)N/Stacloni I 61400kv Elbasan - - 9360,000.00 1,252,643,800.00 1,278,400.00 171,088,272.00 1,917,600.00 256,632,408.00 
3; 3)Linja Elbasan Flerdhe 4) Nenstacioni Fier 

4. Projekti per realizmin e nje studimi Master Plan t zhvillimit të 
Sistemit te Transmetimit 

Projekti është financuar nga nje Grant të Qeverise Gjennane, nepermjet Bankes KIW. 
Ky projekt synon qe td realizojë përgatitjen e një Master Plani Zhvillimi td Sistemit të 
transmetimit të energjise elektrike në Shqiperi. 

Ky projekt synon qe të realizojë përgatitjen e një Master Plani Zhvillimi të Sistemit të 
transmetimit td energjise elektrike në Shqiperi. Realizimi i ketij Master Plani do td 
shërbejë per të krijuar nje zhvillim sa me td koordinuar dhe harmonik ndërmjet 
realizimit të investimeve me prioritare në sistemin e transmetimit. Me këtë Master-
Plan, synohet td vlerësohet dhe të shqyrtohet gjendja e sistemit ekzistues të 
transmetimit dhe të identifikohen kufizimet aktuale td Sistemit td Transmetimit në 
Shqipëri dhe ato që mund të lindin në të ardhmen. 

Eshte perzgjedhur kompania konsulente per këtë projekt dhe është zhvilluar kick-off 
meeting. 
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Situata e parashikimit per zërin kosto lokale "financim nga OST sh.a lidhur 
projekteve me financim td huaj" per vitin 2019, jepet e përmbledhur per të gjithë 
projektet, në tabelën e mëposhtme. 

C. Plani 10-Vjecar 2015-2025 i zhvillimit të transmetimit 

OST ka hartuar Planin afatgjate 10-vjecar të zhvillimit te rtjetit të Sistemit të 
Transmetimit per horizontin 2015-2025 dhe e ka miratuar ate në ERE me Vendim Nr. 
212, date 28.12.2017. Ky plan 10-vjecar i zhvillimit eshte koordinuar edhe me Planin 
10-vjecar td Rijetit ENTSO-E (TYNDP), duke zbatuar kriteret dhe metodologjitë e tij 
per planifikimin afatgjate td njetit td sistemit td transmetimit. 

Parashikim 2019 

Kosto Lokale
Pertu disbursuar nga Kredia 

6- mujori I 6- mujori II 

Leke Leke 

Kosto Lokale - (Tatime, tarifa, 

detyrime doganore) 25,000,000.00 25,000,000.00 

Ob'ektct I perciclksit Git. 
- lrnrn) (km1 ,V.' trnuuI1niut Lu.iuj 

Linja I10kVU no''e-çorovoddheda1ja 110kVUmovL' ACSR 240,40 33 122 21)15 3.320.000 
2 Linja 110kV L.apaj-Peshkopi dhe dy dalje 110kV ACSR 240/40 32 122 H 3.500.000 

Bleija e dy AT 220,11010 kV Burrel 2 x 60 MVA - 120 1.600.000 
-i I3lcrja e n16 AT 220110-10 kV Elbasan I x 120 MV.\ - 120 1.200,000 

Blcrja cnjë AT 22011010kV Elbasan I x120 MV. - 120 - 1200.000 
Linja 110kV me dy qarqe Burre1-Bu1qizë dhe dy dal je linje 110 kV 2xACSR 240411 30 122 2021 4.000,000 
Linjë c re 110 W. Rrashbijll-Golem-Kavajë 2xACSR 240,4)) 18 - 201t 1.700,000 
Linja me dy qarqe L'lëz-Shkopet-Skuraj 2xACSR 240411 10.5 - 2011) 1,800.000 
Linja me një qark Skuraj-Laçl ACSR 241' -1 12 
Linja me njc qark Skuraj-Laç2 ACSR 240 411 10.1 21)1 1.800.000 
Linja mcdv qarqe Lac2-1-ac 1 2xACSR 240/40 2.7 - 
Pérforcim linje 110 kV, Lethë-Laç2 ACSR 240/40 19.5 - 2021 1.700.000 

• .
Përforcim linje 110 k\'. Ulëz-Kurbnesh ACSR 240/40 23 . 2023 2,000,000 
Linjé crc 110 kV. Lapaj-Luré, dy dalje linje 110 kV ACSR 240.40 19 2023 1.600.000 
Linjé e re 110 kV. Sukth-Gj.Lalzit, dydalje linje 110 kV ACSR 24040 18 - 20111 1.900,000 
Linjé crc ItO kV. Bulqizë-Tëmovë-Gjoricë ACSR 24040 21 2021 1.900,000 
220110 kV Fierzé, I dalje TR 220 kV. I dalje TR 110kV - - - 2018 2,000.000 
Linjé c re 110 kV. Kukës-Prin-en. I dalje linje 110kV iN St Kukés) ACSR 24040 13 - 2022 1.500.000 
Përforcinilinje 110 kV,Elbasanl -Fibér,Fibér-Librazhd 2,ACSR 24040 30 20111 3.000.000 
Pérforcim linje 110 kV, Elbasan l-GSA-Cérrik-Kajan ACSR 240,40 24 - 2021 2.040.000 
Pèrforcim linje 110 kV. Kajan-Kucovë-Marinéz-Fier ACSR 24040 59 - 2023 5.015.000 
Linjé crc 110 W. Fier-Lushnjë ACSR 24040 30 2025 2.400.000 
Plotésim i qarkut té dvlë ti linjés 220 kV Fier-Babicé-TEC Vioré ACSR 49065 35 - 21124 1.000.000 
Linjé crc 110 kV. Ballsh-Memaliaj-Dragot. N'SiDragot 220.110 ACSR 240,40 48 - _ // 7,080,000 
Plotésim i qarkut té dyté té linjés 110 kV Kuçovë-Uiiiovë-çorovodé ACSR 24040 58 - 2025 1,000,000 
Linjé crc 110 kV. Tiranal -Qéndérlkabllore). ne daije linje 110 kV XLPE-ALI000 2.3 - 2022 1500.000 
Linjé crc 110 kV. Koplik-Shkodra1 ACSR 240/40 20 2025 1,700.000 
Linjé e re 110 kV, Kosrnaç-VetipojC ACSR 240.40 28 - 2020 2.380.000 

TOTALI 285.437.528 
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Me hyrjen në fuqi td Ligjit Nr.43/2015 "Per Sektorin e Energjise Elektrike" në 
Qershor të vitit 2015, kufiri i pronësisë së sistemit të transmetimit ka ndryshuar në: 
"Operatori i Sistemit të Transmetimit ka në pronesi sistemin e transmetimit të 
energjise elektrike, që përfshin linjat 400 kV, 220 kV dhe 110 kV, nënstacionet e 
transforinimit të energjisë elektrike me nivele ti transformimit ti tensionit të lartë 400 
W 220 kV dhe zbarat 110 kV në të gjitha nënstacionet 110/TM kV, deri në pikën e 
matjes se energjisë në anën 110 kV të transformatorëve 110/TM kV, perfshirepajisjet 
kyçese/shkyçese te linjave 110 kV." 
Plani 10-vjecar i zhvillimit të rrjetit është përgatitur para vitit 2015 dhe per rrjedhoje 
ky ndryshim nuk ka qënë i perfshirë. Duke marrë në konsideratë që një pjesë e madhe 
e këtyre pajisjeve jane tepër të amortizuara dhe një pjesë tjetër mungojnë (skemat e 
operimit nuk jane në kushte optimale per sigurine e furnizimit dhe nuk plotësojnë 
kriterin e sigurise statike), një pjesë e investimeve vjetore jane fokusuar në këto 
elementë të rrjetit të cilat u bënë pjesë e sistemit të transmetimit pas hyrjes në fuqi td 
ligjit. Ne këto kushte, në pamundësi per td nderhyre me fondet e brëndsbme në 
projektet e evidentuar, është kërkuar në ERE miratimi i kërkesës per nderhyrje në 
rrjetin e transmetimit nëpërmjet fondeve të huazuara. Ne këto projekte ishin perfshire 
edhe disa zéra td Planit 10-vjeçar të zhvillimit të rrjetit 2015-2025. 
Per sa me sipër, në kushtet e ligjit dhe akteve rregullatore të tij, propozojmë per 
miratim përditesimin e Planit 10-vjecar 2015-2025 td zhvillimit të rrjetit me të njëjtën 
permbajtje por në ndryshim termat kohor të realizimit të projekteve (komisionimin e 
tyre) sipas listës së mësipërme. 

Me respekt, 

ADMINISTRA '0 RI I OST sh.a. 

/ 
1 renova 

0osF I OPERATORI 
I SISTEM!T TE 
TRANS METIM IT 
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