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     ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE                                    

        ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

Bordi 

VENDIM  

Nr. 228, datë 20.12.2019 

MBI  

KËRKESËN E OST SH.A. PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR 

VITIN 2019 DHE ATË TË PËRDITËSUAR DHJETËVJEÇAR 2015-2025 TË 

ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT TË SHOQËRISË OST SH.A. 

 

Në mbështetje të nenit 16, nenit 20, germat a) dhe e), nenit 60, pikat 1, 4 dhe 5, të Ligjit Nr. 

43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar; neneve 6, 7, 8, 10, 11, 12 dhe 13 të 

“Rregullores për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga të 

licensuarit në sektorin e energjisë elektrike”, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 62, 

datë 15.09.2009 si dhe nenit 15 të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe 

procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e bordit të ERE nr. 96, datë 17.06.2016. Bordi i 

ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 20.12.2019, mbasi shqyrtoi relacionin nr.114/8prot., datë 

05.12.2019, mbi miratimin e planit të investimeve për vitin 2019 dhe atë dhjetë vjeçar 2015 – 

2025 të zhvillimit të rrjetit të transmetimit të shoqërisë OST sh.a, të përgatitur nga Grupi i 

Punës i ngritur me Urdhërin nr. 19, datë 15.02.2019, 

 

Konstatoi se: 

 Me anë të shkresave nr.1217 prot., datë 14.02.2019 dhe nr.1413 prot., datë 

22.02.2019, OST sha, ka paraqitur në ERE “Planin e Investimeve për vitin 2019” dhe 

“Programin e zhvillimit ekonomik për vitin 2019”, me miratimet përkatëse nga 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Këshilli Mbikqyrës i OST sha, ku 

parashikohen investimet që OST sha do të kryejë për vitin 2019.   

 Me urdhërin nr. 19, datë 15.02.2019, u ngrit grupi i punës për të analizuar aplikimin e 

dërguar nga shoqëria OST sha.  

 Grupi i Punës përgatiti praktikën mbi shqyrtimin e materialeve të dërguara nga OST 

sh.a me shkresat e sipërcituara për të cilën gjatë shqyrtimit të materialeve të dërguara, 

konstatoi se plani i investimeve kërkonte plotësimet e të dhënave.    

 Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 54, datë 03.04.2019 “Për fillimin e procedurave për 

shqyrtimin e planit të investimeve për vitin 2019 për shoqërinë OST sha”  vendosi: 

1. Fillimin e procedurave për shqyrtimin e planit të investimeve për vitin 2019 për 

shoqërinë “OST” sh.a., me kusht që shoqëria të depozitojë në ERE jo më vonë se 

15 ditë nga marrja në dijeni e këtij vendimi, aplikimin sipas kushteve të 

parashikuara në “Rregulloren e procedurave të paraqitjes dhe miratimit të planit të 

investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë 

elektrike”, miratuar me vendimin nr. 135, datë 06.09.2017 të bordit të ERE-s dhe 

të plotësojë mangësitë e konstatuara në këtë vendim.  



__________________________________________________________________________________________ 

2 
Adresa: Blvd “Bajram Curri” Rr. Viktor Eftimiu 1023 Tiranë; Tel: +355 42 69 590; E-mail erealb@ere.gov.al                                                                                                           
www.ere.gov.al           

2. OST sh.a. të depozitojë pranë ERE-s “Planin e investimeve për vitin 2019”, të 

rishikuar në përputhje me gjendjen financiare dhe likujditetin e shoqërisë duke 

renditur investimet sipas prioritetit. 

3. OST sha të depozitojë për shqyrtim në ERE “Planin e zhvillimit të rrjetit të 

transmetimit për periudhën 10 vjeçare 2015-2025” miratuar me vendimin e bordit 

të ERE-s nr. 212, datë 28.12.2017, të përditësuar sipas kritereve të përcaktuara në 

legjislacionin në fuqi dhe standarteve të ENTSO-E. 

 Në vijim të kësaj vendimmarrje OST sh.a ka përcjellë në ERE informacion mbi planin 

e investimeve për vitin 2019 si dhe informacion në lidhje me përditësimin e “Planit të 

zhvillimit të rrjetit të transmetimit për periudhën 10 vjeçare 2015-2025”.  

 Me datë 17.07.2019, është zhvilluar një seance dëgjimore me përfaqësuesit e OST 

sha, në të cilën u kërkuan sqarime të mëtejshme dhe me anë të shkresës nr. 160/12 

prot., datë 10.09.2019 janë përcjellur kërkesat për plotësim dokumentacioni.  

 OST sha me anë të shkresës nr. 1217/5 Prot., datë 17.09.2019 dhe më pas me anë të 

shkresës nr.1217/7 Prot., datë 15.11. 2019 ka përcjellë dokumentacionin e kërkuar si 

më poshtë: 

- Vendimi i këshillit mbikqyrës së OST sha për miratimin e planit të investimeve 

për vitin 2019 

- Informacion i detajuar mbi kostot lokale të alokuara për secilin zë të investimeve 

me fondet e huaja 

- Argumenta dhe detajime për mbulimin e investimeve me fondet e veta të OST 

sh.a. 

- Informacion analitik mbi realizimin e investimeve për 6 mujorin e parë të vitit 

2019. 

- Analiza kosto përfitim. 

- Informacion mbi procesin e konsultimeve me palët e interesuara. 

- Informacion mbi ndryshimet e planit të investimeve për vitin 2019. 

- Informacion mbi realizimin aktual të investimeve për vitin 2019. 

- Informacion mbi masat e marra për rakordimin midis OST sha dhe OSHEE sha. 

- Raport mbi realizimin e Investimeve për vitin 2018. 

- Plani 10 - Vjeçar 2015-2025 i zhvillimit të rrjetit të transmetimit. 

- Të dhëna mbi investimet e periudhës 2015-2025. 

 Për projektet e propozuara për t’u investuar përgjatë vitit 2019, shoqëria ka bërë me 

dije se do të ndikojnë në përmirësimin e kapaciteteve transmetuese në drejtim të 

përmirësimit të performancës së sistemit dhe çështje të tjera që lidhen me 

performancën e operatorit të transmetimit së bashku me 2 projekte të parashikuara të 

zhvillohen gjatë vitit 2019 në kuadër të përditësimit të planit 10-vjeçar të zhvillimit të 

rrjetit. 
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 Plani i investimeve për vitin 2019 paraqitet në vijim: 

 

2

Furnizim vendosje e Shunt reaktorit 400kV 120 MVAr, Sistemit Total te monitorimit te tij, Konfigurimin ne sistemin SCADA, furnizimin 

dhe vendosjen e Traktit 400 kV ne N/st Zemblak si dhe kryerja e  te gjitha 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 Ura 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 Sallmone – Gjiri i Lalezit                182,877,079              36,575,416                            133,575,302 

6
Rehabilitimi i trakteve 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 Ibe                 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 Prrenjas                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
Implementimi i Sistemit te Analizimit te Rrjetit nepermjet PMU (Phasor Measuring Unit)                 39,514,000              27,468,000                              12,046,000 

16
Ndertimi i Magazines prane N/stacionit Tirana2                 36,503,650                7,300,730                              29,202,920 

17
Furnizim vendosje e traktit te linjes 110-13 ne N/stacionin Lac1 dhe punime civile                 31,704,481                6,340,896                              25,363,585 

18

Plotesimi dhe venia ne pune e Traktit 110 kV ne nestacion Fier  per N/stacionin 110/20 kV te OSHEE + trainimi i personelit Inxhiniero 

–teknik te DSHMT 
                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
Nderhyrje ne linjat e transmetimit 110/220 kV te 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 

22

Ngritja e nje sistemi per lokalizimin e avarive ne linjat e trasmetimit. Blerje, instalim,  konfigurim i serverit per analizatoret e vajit te AT -

ve  dhe celsave te nivelit  110kV e lart.
               158,000,000              52,720,000                            105,280,000 

23

Furnizim 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 monitorimi. 
                49,086,000              23,122,000                              25,964,000 

24
Lyerja e shtyllave të transmetimit të TL                 74,722,297                          -                                74,722,297 

25
Integrimi i N.st. Elbasan 1 dhe Elbasan 2 në sistemin e monitorimit dhe programimit online të Sistemit të Mbrojtjes RELE                 19,145,000                          -                                19,145,000 

Ndertim i linjës 220 kv me dy qarqe Komsi- Shumat                            220,000,000 

26
Ndertim i N/st 220/110 kV, 1x120 MVA Shumat (Peshkopi)                700,000,000                          -                              146,132,000 

27
Linja 110kv N/St Fiber -Librazhd                450,000,000                          -                                80,000,000 

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

29
Furnizim dhe vensosje e celave rezerve 20 kV dhe 35 kV per N/st Tirana1 dhe pjese kembimi per keto celsa                 45,000,000                          -                                45,000,000 

30
Nderhyrje per rastet emergjence ne linjat e TL                 40,000,000                          -                                40,000,000 

31
Blerje Paneleve te mbrojtjes dhe komandimit per trakte 110 kV                 50,000,000                          -                                50,000,000 

32
Blerje materiale per nenstacione                100,000,000                          -                              100,000,000 

33
Blerje materialesh dhe vegla punet e sigurimit teknik si dhe pajisjet per testimin e mjeteve te sigurimit teknik                 30,000,000                          -                                30,000,000 

34
Upgrade i sistemit te kontrollit dhe BCU te N/st 220 kV Koplik                 36,000,000                          -                                36,000,000 

35
Upgrade Hardware-Software i sistemit të kontrollit të nënstacionit 400/220/110kV Tirana 2                 38,000,000                          -                                29,488,200 

36
Blerje programi kompjuterik per analizen e rrjetit                 12,000,000                          -                                12,000,000 

37
Blerjen e dy licensave USB per program kompjuterik PSS©E per analizen e rrjetit                 12,000,000                          -                                  8,315,000 

38
Mbikqyrje e punimeve gjatë zbatimit të kontratave                 13,000,000                          -                                13,000,000 

39
Punime civile për rikonstruksion të traktit të linjëe 110 kv Fier Kuçovë                              10,000,000 

40
Punime Riparuese për godinën e n/St zemlak                                9,000,000 

41
Punime Riparuese për godinën e n/St Rashbull dhe magazinën qendrore të OST                                5,000,000 

                        2,328,823,293 

Investim i ri i Propozuar

42
Autotransformatori AT2 300 mva , 400/220 N/Stac. Tirana 2                        420,000,000                            420,000,000 

            4,163,346,529            994,227,330                         2,748,823,293  TOTALI I INVESTIMEVE 
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PLANI I INVESTIMEVE TË OST sha PËR VITIN 2019  (Me fondet e veta)
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 Vlera për t'u realizuar gjatë 

vitit 2019 
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 Plani i përditësuar10 - vjeçar 2015-2025 i zhvillimit të rrjetit të transmetimit: 

 

OBJEKTET Tipi i përcjellësit (mm₂)
Gjatësia 

(km)

Fuqia 

(MVA)

Viti i 

Komisionimit
Vlera (Euro)

1 Linja me një qark Skuraj - Laç-1 ACSR 240/40 12.7 -

2 Linja me një qark Skuraj -Laç-2 ACSR 240/40 10.1 -

3 Linja me dy qarqe Laç2-Laç1 2xACSR 240/40 2.7 -

4 Linjë e re 110 kV, Sukth-Gj.Lalzit, dy dalje linje 110 kV ACSR 240/40 18 - 2019 1,900,000

5 Përforcim Linje 110 kV, Elbasan1-Fibër, Fibër-Librazhd 2 x ACSR 240/40 30 - 2019 3,000,000

6 2020

7 2021

8 2022

9 2023

10 2024

2025

2019 1,800,000

 
- Mungojnë argumentet për parashikimin e investimeve të nevojshme dhe burimet e 

financimit lidhur me investimet për fibrat optike në rrjetin e transmetimit e 

energjisë elektrike për dhënien në përdorim palëve të treta. 

 

Për gjithë sa më sipër duke marrë në konsideratë që plani i investimeve dhe ai zhvillimit të 

rrjetit janë publikuar në faqen e internetit të ERE-s dhe nga palët e interesuar nuk ka patur 

opinione, Bordi i ERE: 

Vendosi: 

1. Të miratojë planin e investimeve të OST sh.a për vitin 2019. 

2. Të miratojë pjesën e planifikuar për vitin 2019 të planit të zhvillimit të rrjetit. 

3. OST sh.a të përditësojë pjesën e mbetur të planit dhjetë – vjeçar të zhvillimit të rrjetit, sipas 

kritereve të përcaktuara në “Rregulloren e procedurave të paraqitjes dhe miratimit të planit të 

investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike”, miratuar 

me vendimin e bordit të ERE-s nr. 135, datë 06.09.2017 dhe të raportojë në ERE për 

realizimin e investimeve të vitit 2019,  brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. 

4. Drejtoria Çështjeve Ligjore të njoftojë OST sha për Vendimin e Bordit të ERE-s. 

 

 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim brenda 7 ditëve kalendarike si dhe mund të bëhet 

ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brënda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit 

në Fletoren Zyrtare. 

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 

 

 

 

                                                                                                         KRYETARI 

                                                                                                     

                                                                                                       Petrit AHMETI 

 


