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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË

BORDI

VENDIM

Nr. 84,  Datë  31.05.2019

MBI

MIRATIMIN E “KONTRATËS PËR SIGURIMIN E SHËRBIMEVE TË
BALANCIMIT(KAPACITETIT REZERVË DHE ENERGJISË BALANCUESE) TË
SISTEMIT ELEKTRO-ENERGJITIK PËR PERIUDHËN KOHORE 01.01.2019 –

31.12.2019” MIDIS OST SH.A. DHE KESH SH.A.

Në mbështetje të nenit 16, nenit 20 gërma “h” të Ligjit nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë
Elektrike” i ndryshuar; Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 244, datë 30.03.2016, “Për
miratimin e kushteve për vendosjen e detyrimit të shërbimit publik, që do të zbatohen ndaj të
licencuarve në sektorin e energjisë elektrike, të cilët ushtrojnë aktivitetin e prodhimit,
transmetimit, shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike”; nenit 6, pika 2 dhe 11 të
“Rregullave të përkohshme për mekanizmin balancues të energjisë elektrike", miratuar me
Vendimin e Bordit të ERE-s nr. 193, datë 24.11.2017, dhe nenit 105 të Ligjit 44/2015 “Kodi i
procedurës Adnministrative”,si dhe nenit 19 të “Rregullave të Organizimit, Funksionimit dhe
Procedurave të ERE-s”, miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s, nr. 96, datë 17.06.2016,
Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (ERE) në mbledhjen e tij të datës 31.05.2018, mbasi
shqyrtoi relacionin e Drejtorive Teknike në lidhje me “Kontratën për sigurimin e shërbimeve të
balancimit(kapacitetit rezervë dhe energjisë balancuese) të sistemit elektro-energjitik për
periudhën kohore 01.01.2019 – 31.12.2019 midis OST sh.a. dhe KESH sh.a.”,

Konstatoi se :
 Me shkresën nr. 65 Prot., datë 04.01.2019, shoqëria “OST” sh.a., ka dërguar në ERE

kërkesën për miratimin e Kontratës me nr. 6651 Prot., datë 31.12.2018 për shoqërinë
“KESH” sh.a. dhe nr. 8859 Prot., datë 31.12.2018 për shoqërinë “OST” sh.a. “Për
sigurimin e shërbimeve të balancimit (kapacitetit rezervë dhe energjisë balancuese) të
sistemit elektro-energjitik, për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2019”, të nënshkruar nga
shoqëritë “OST” sh.a. dhe “KESH” sh.a..

 Enti Rregullator i Energjisë në bazë të nenit 20 gërma “h” të Ligjit nr. 43/2015, “Për
Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndryshuar, miraton kontratat tip ose kushtet e
përgjithshme të kontratave për shërbimet e rregulluara, të ofruara nga pjesëmarrësit e
tregut, të ngarkuar me detyrimin e shërbimit publik.
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 ERE me Vendimin nr. 9,  datë 24.01.2019 filloi procedurën për miratimin e “Kontratës
për sigurimin e shërbimeve të balancimit(kapacitetit rezervë dhe energjisë balancuese) të
sistemit elektro-energjitik për periudhën kohore 01.01.2019 – 31.12.2019” midis OST
sh.a. dhe KESH sh.a.

 Enti Rregullator i Energjisë me shkresën nr. 162 Prot., datë 15.02.2019, njoftoi Vendimin
e Bordit me nr. 9, datë 24.01.2019 palëve “OST” sh.a., “KESH” sh.a., Ministrisë së
Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Autoritetit të Konkurrencës, ku në përfundim të afatit
15 ditor asnjë palë nuk shprehu opinion në lidhje me këtë kontratë.

 ERE në datë 20.03.2019 organizoi një seancë dëgjimore, me përfaqësues të palëve
kontraktore “KESH” sh.a. dhe “OST” sh.a. dhe me anë të shkresës nr. 15/1 Prot., datë
06.03.2019 kërkoi prej palëve kontraktore të depozitojnë paraprakisht në ERE,
informacion shpjegues në lidhje me çështjet, të cilat do të ishin objekt i diskutimit të
kësaj seancësi më poshtë:
 Sqarimet e palëve lidhje me procedurën që është ndjekur për arritjen e cmimit të

dakortësuar
 Kostot e shërbimeve të ofruara objekt i kësaj kontrate
 Si do të aplikohet ky çmim i analizuar
 Çmimi i dakortësuar reflekton apo jo parashikimet e Rregullave për shërbimin e

balancimit.

 Shoqëria “KESH” sh.a. nëpërmjet shkresës me nr. 6651/1 Prot., datë 13.03.2019,
protokolluar në ERE me nr. 15/2, datë 15.03.2019, shprehet se kontrata e nënshkruar
ndërmjet “KESH” sh.a. dhe “OST” sh.a. për sigurimin e shërbimit të balancimit për vitin
2019, ka në përmbajtje të njëjtat parashikime me kontratën e zbatuar për vitin 2018.
“KESH” sh.a. sqaron se kontrata e nënshkruar nga palët, është në përmbushje të detyrimit
që buron nga neni 6, pika 2 e “Rregullave të Përkohshme për Mekanizmin Balancues të
Energjisë Elektrike”, miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s nr.193 datë 24.11.2017
dhe çmimi i propozuar për shërbimin e balancimit (çmimi për kapacitet rezervë) merr në
konsideratë elementët si më poshtë:
 Çmimet e ofrimit te sherbimit te balancimit ne rajon ("FRR +/-" dhe "RR");
 Faktin që ky shërbim ofrohet në kushtet e detyrimit për shërbim publik;
 Ecuria e zbatimit te rregullave te balancimit deri me date 31.12.2018.

 KESH sh.a. sqaron se çmimet e ofrimit të shërbimit të balancimit në rajon të cilat janë
reflektuar dhe nga “OST” sh.a. gjatë aplikimit për tarifën e shërbimit të transmetimit për
vitin 2018 janë përkatësisht 2.4 Euro/MW për rezervën sekondare (FRR+/-), dhe 5
Euro/MW për rezervën terciale (RR), ndërsa çmimi i negociuar dhe dakortësuar ndërmjet
palëve është me një diferencë të konsiderueshme, përkatësisht 2 Euro/MW për rezervën
sekondare (FRR+/-), dhe 2.9 Euro/MW për rezervën terciale (RR). Nëse OST sh.a. do të
siguronte këtë shërbim në tregun e parregulluar bazuar në çmimet e referencës sipas
rajonit, shpenzimet e saj për rezervimin e kapacitetit rregullues do të rezultonin të ishin
më shumë se dyfishi i shpenzimeve aktuale.
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 Në përfundim “KESH” sh.a. shprehet se, megjithëse synohet të jepen sinjale nxitëse për
hapjen e tregut të balancimit nëpërmjet kualifikimit të pjesmarrësve të tjerë si ofrues të
shërbimeve ndihmëse, përsëri çmimi i dakortësuar nuk reflekton kostot reale të aktivitetit
të KESH sh.a., i cili është projektuar në  vetvete si një detyrim për sherbim publik dhe që
implikon të ardhura të munguara nga ofrimi i shërbimeve ndihmëse (detyrime që rrjedhin
nga kontratat për sigurimin e shërbimit të balancimit për periudhën deri më 31.12.2018).

 Në vijim të kësaj korrespondence, panvarësisht konfirmimit nga ana e “KESH” sh.a. për
pjesmarrjen në seancën dëgjimore, në këtë seancë morri pjesë vetëm shoqëria “OST”
sh.a., e cila dha shpjegime, si dhe kërkoi ndërhyrjen në kontratë në nenin 6 që lidhet me
mos sigurimin e shërbimeve të balancimit dhe nenin 11 që lidhet me matjen dhe faturimin
e shërbimit të balancimit. Nga ana e ERE-s u la detyrë që brenda një kohe sa më të
shkurtër palët kontraktore të diskutonin dhe të përcillnin të dakortësuara propozimet
konkrete apo ndryshimet në këto dy nene.

 Në përfundim të seancës dëgjimore, ERE nëpërmjet shkresës me nr. 15/3 Prot., datë
29.03.2019, i është drejtuar palëve kontraktore, ku ka kërkuar që këto palë të shprehin
qëndrimin e tyre përfundimtar në lidhje me “Kontratën për sigurimin e shërbimeve të
balancimit (kapacitetit rezervë dhe energjisë balancuese) të sistemit elektro-energjitik për
periudhën kohore 01 Janar 2019 – 31 Dhjetor 2019” ndërmjet OST sh.a. dhe KESH
sh.a.”.

 Në përgjigje të kërkesës për shprehje të qëndrimit përfundimtar në lidhje me “Kontratën
për sigurimin e shërbimeve të balancimit (kapacitetit rezervë dhe energjisë balancuese) të
sistemit elektro-energjitik për periudhën kohore 01 Janar 2019 – 31 Dhjetor 2019”
ndërmjet OST sh.a. dhe KESH sh.a.”, është shprehur shoqëria “KESH” sh.a. nëpërmjet
shkresës me nr 1626/1 Prot., datë 05.04.2019, ku konfirmon qëndrimin për miratimin e
kësaj kontrate, siç është nënshkruar prej palëve.

 Shoqëria “OST” sh.a. nëpërmjet postës elektronike të datës 05.04.2019, ka bërë me dije
se,  i qëndron sqarimeve dhe kërkesave të mbajtura në seancën dëgjimore të zhvilluar më
datë 20.03.2019.

 ERE në vijim nëpërmjet shkresë me nr. 15/6 Prot., datë 16.04.2019, ka rikërkuar nga ana
e shoqërisë “OST” sh.a. sqarimin përfundimtar të qëndrimit të tyre në lidhje me
“Kontratën për sigurimin e shërbimeve të balancimit (kapacitetit rezervë dhe energjisë
balancuese) të sistemit elektro-energjitik për periudhën kohore 01 Janar 2019 – 31
Dhjetor 2019” ndërmjet OST sh.a. dhe KESH sh.a.”, duke i dërguar edhe një kopje të
procesverbalit të kësaj seance OST-së, si dhe për dijeni KESH sh.a., për të evidentuar
edhe njëhere mungesën e një propozimi në lidhje me ndryshime në këtë kontrate .

 OST sh.a. me shkresën nr. 65/4 Prot., datë 02.05.2019, shprehet se i qëndron mendimit të
shprehur në seancën dëgjimore të zhvilluar më datë 20.03.2019, por gjithashtu thekson
se, nuk kanë patur asnjë reagim nga shoqëria “KESH” sh.a., megjithëse kjo e fundit është
në dijeni të pretendimeve të ngritura nga ana e saj. ERE nuk është bërë me dije nëse ka
pasur korrespondenca zyrtare apo diskutime dhe negociata mes palëve.
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Në konkluzion të sa më sipër konstatojmë se :
 Kontrata për sigurimin e shërbimeve të balancimit (kapacitetit rezervë dhe energjisë

balancuese) të sistemit elektro-energjitik për periudhën kohore 01 Janar 2019 – 31
Dhjetor 2019” ndërmjet OST sh.a. dhe KESH sh.a.”, është përciellë në ERE e nënshkruar
nga të dyja shoqëritë “KESH” sh.a. dhe “OST” sh.a.. Kjo kontratë është e njëjtë në formë
dhe përmbajtje me atë të miratuar nga ERE me Vendimin e Bordit nr.184, datë
20.08.2018.

 Nuk rezulton provë e dokumentauar që  Shoqëria “OST” sh.a., të ketë negociuar me
palën tjetër kontraktore “KESH” sh.a. si dhe të kenë dakortësuar apo sjellë në ERE
porpozim për miratim të një kontrate të ndryshme nga ajo për të cilën është filluar
procedura me Vendimin e Bordit të ERE-s nr. 19, datë 18.02.2019.

 Çmimet e përcaktuara në këtë kontratë, të cilat janë reflektuar dhe në aplikimin për
përcaktimin e tarifës së transmetimit të energjisë elektrike për vitin 2019, mbështeten në
nenin 11, pika 1, 2, 3 dhe 6 të Rregullave të Përkohshme për Mekanizmin Balancues të
Energjisë Elektrike miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s nr. 193, datë 24.11.2017, ku
përcaktohet se:
1. Në mungesë të ofertave të balancimit komercialisht të nxitur, nga ofrues të

shërbimeve të balancimit, për këto rregulla transitore një indeks tregu referent do të
zbatohet si bazë për llogaritjen e çmimeve të disbalancës dhe të shërbimeve të
balancimit.

2. Indeksi referent, i referuar në paragrafin 1 më lart, që do të shërbej si bazë për
llogaritjen e çmimeve është çmimi orar i vendosur në tregun e një dite para të
Hungarisë, HUPX. Ky është HUPX DAM në EUR/MWh dhe publikohet mbi baza
ditore për ditën e ardhshme të livrimit në faqen e web-it HUPX (www.hupx.hu).

3. Atëherë kur çmimi referent nuk është i disponueshëm për shkak të dështimit në
mekanizmin e ankandit të një dite përpara, OST mund të përdorë një çmim tjetër
referent për ditët-orët kur këto çmime mungojnë. Çmimi referent që OST do të
përdorë në këto rrethana është ai i vendosur në tregun e një dite përpara të tregut të
Serbisë, SEEPEX. Ky është çmim i një dite para, në EUR/MWh dhe publikohet mbi
baza ditore për ditën e ardhshme të livrimit, në faqen e web-it SEEPEX (www.seepex-
spot.rs).

6. Pavarësisht Çmimet e vendosura sipas këtyre rregullave mund të mos reflektojnë
vlerën e tregut në kohën reale të energjisë elektrike të Shqipërisë, prandaj përdorimi i
tyre, për llogari të kontratave të ekzekutuara bilateralisht, ato fizike ose financiare,
do të jenë në diskrecionin e pjesëmarrësve të tregut.

 Në përfundim, në Vendimin e Bordit të ERE-s nr. 266, datë 21.12.2018 “Mbi përcaktimin
e tarifës së shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike nga shoqëria “OST” sh.a. për
vitin 2019”, shpenzimet për shërbimet ndihmëse u njohën në vlerën 186 milion Lekë,
vlerë e njëjtë kjo me realizimin e këtij shpenzimi gjatë vitit 2018, ku çmimet e aplikuara
midis palëve janë të njëjta me ato të reflektuara në “Kontratën për sigurimin e shërbimeve
të balancimit (kapacitetit rezervë dhe energjisë balancuese) të sistemit elektro-energjitik
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për periudhën kohore 01 Janar 2019 – 31 Dhjetor 2019” ndërmjet OST sh.a. dhe KESH
sh.a..”.

 Palët e kësaj kontrate janë subjekte juridike të legjitimuara për nënshkrimin e kontratës
“Për sigurimin e shërbimeve të balancimit(kapacitetit rezervë dhe energjisë balancuese)
të sistemit elektro – energjitik për periudhën kohore 01.01.2019 – 31.12.2019” midis
OST sh.a. dhe KESH sh.a”, duke patur parasysh që licensa e shoqërisë “OST” sh.a., në
aktivitetin e Transmetimit të Energjisë Elektrike është rinovuar me Vendimin e Bordit të
ERE-s nr. 134, datë 06.09.2017 dhe licenca e shoqërisë “KESH” sh.a. në aktivitetin e
prodhimit të energjisë elektrike është rinovuar me Vendimin e Bordit të ERE-s, Nr. 99,
datë 17.06.2016.

 Dispozitat e parashikuara në nenin 9 të kësaj kontrate janë objekt negocimi mes palëve e
përcaktohen duke u mbështetur në nenin 11 të Rregullave të përkohëshme të mekanizmit
balancues, por nuk janë objekt miratimi nga ERE.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE,

Vendosi:

1. Miratimin e “Kontratës për sigurimin e shërbimeve të balancimit (kapacitetit rezervë dhe
energjisë balancuese) të sistemit elektro-energjitik për periudhën kohore 01 Janar 2019 –
31 Dhjetor 2019” ndërmjet OST sh.a. dhe KESH sh.a..”(bashkëlidhur)

2. Neni 9 i kësaj kontratë ndryshon si më poshtë :

a. Çmimi i negociuar mes palëve për sigurimin  e kapacitetit të  Rezervës së
Restaurimit të  frekuences  në drejtim ngritje/ulje është 270 lekë/MW /h.

b. Çmimi për sigurimin e kapacitetit të Rezerves Zëvendësuese (RR) i negociuar
mes palëve është 400 leke/MW /h.

c. Çmimet janë subjekt i negocimit dhe vullnetit respektiv të KESH sh.a dhe OST
sh.a.

d. Çmimi i ofrimit të energjisë balancuese është ai i kalkuluar mbi bazën e
mekanzimit të përcaktuar në nenin 11 të "Rregullave të Përkohshme për
Mekanizmin Balancues të Energjisë Elektrike", miratuar me vendimin e Bordit
të ERE nr.193, datë 24.11.2017.

3. Drejtoria Juridike dhe e Mbrojtjes së Konsumatorit të njoftojë shoqëritë “KESH” sh.a dhe
“OST” sh.a, Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Autoritetin e Konkurencës, për
vendimin e Bordit të ERE-s.
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe i shtrin efektet nga data 01.01.2019 - 31 Dhjetor 2019..
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



OS(({ 
Operatori i Sistemitte Transmetimit 

Nr. f)5 prot. 

OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT 
DEPARTAMENTI I OPERIMIT TE SISTEMIT 

DREJTORIA E OPERACIONEVE 

Tirane, me0L_ ~.2019 

Lenda: Dergohet per miratim kontrata e nenshkruar ndermjet OST sh.a. dhe KESH sh.a. 
"Per sigurimin e sherbimit te balancimit per periudhen 01.01.2019 - 31.12.2019". 

Per dijeni: 

I nderuar Z.Ahmeti, 

Z. Petrit AHMETI 
KRYETAR 

ENTIRREGULLATORIENERGJISE 
Rr.Viktor Eftimiu, Blloku "Vasil Shanto" 

Z.Agron HETOJA 

ADMINISTRATOR i KESH sh.a. 
Rr. Vik.tor Eftimiu, Blloku "Vasil Shanto" 

Tirane 

Tirane 

Ne zbatim te parashikimeve te pikes 2, te nenit 6 te "Rregullat e perkohshme per mekanizmin 
balancues te energjise elektrike" te miratuar me vendimin e Bordit te ERE Nr.193/2017, OST 
sh.a (ne cilesine e pales kontraktuese te sherbimit te balancimit nga KESH sh.a ne kuader te 
detyrimit per sherbim publik) dhe KESH sh.a (ne cilesine e pales ofruese te sherbimit te 
balancimit) pasi vleresuan ecurine pozitive te zbatimit te kontrates per sherbimin e balancimit 
per vitin 2018, shprehen pelqimin dhe nenshkruan kontraten per ofrimin e sherbimit te 
balancimit per vitin 2019, kontrate per te cilen kerkojme miratimin nga ERE. 

Rregullimi i marredhenies se sipercituar eshte ne perputhje te plote me parashikimet ligjore dhe 
rregullatore dhe ofron garanci per ofrimin e nje sherbimi cilesor dhe operimin e sigurt te rrjetit te 
transmetimit. 

Bashkelidhur gjeni per miratim kontraten e nenshkruar nga palet. 

Me respekt, 

INISTRATOR i OST sh.a. 

ax +355 4 2225581, info@ost.a l, www.ost.al 



'' 

KESH/Nr. fufo5J prot, date '°?:>l!Jli 2018 OST/Nr. 8J'S9 prot, date,)£_/kf 2018 

KONTRATE 

per 

SIGURIMIN E SHERBIMIT TE BALANCIMIT 
(Kapacitetit rezerve dhe energjise balancuese) 

Ndermjet 

KORPORATES ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE 

(me poshte referuar si KESH sh.a) 

Adresa : Rruga "Viktor Eftimiu", Blloku "Vasil Shanta", Tirane 

dhe 

OPERATORIT TE SISTEMIT TE TRANSMETIMIT sh.a. 

(me poshte referuar si "OST" sh.a) 

Adresa: Autostrada Tirane -Durres, Km 9, Yrshek, Kashar, Tirane 

KESH sh.a dhe OST sh.a me poshte referuar si "Palet" 



Baza ligjore 

Baza ligjore per hartimin dhe nenshkrimin e kesaj Kontrate eshte: 

a) Ligji nr.43/2015, date 30.04.2015 "Per sektorin e energjise elektrike" i ndryshuar; 

b) Vendimi i Keshill it te Ministrave nr.244, date 30.03.2015 "Per Miratimin e kushteve per 
vendosjen e detyrimit te sherbimit publik, qe do te zbatohen ndaj te licencuarve ne 
sektorin e energjise elektrike, te cilet ushtrojne aktivitetin e prodhimit, transmetimit, 
shperndarjes dhe furnizimit me energji elektrike", i ndryshuar; 

c) Vendimi i Bordit te ERE nr.139, date 25.08.2016 "Mbi rregullat e perkohshme te Tregut 
te Energjise Elektrike" i ndryshuar; 

d) Vendimi i Bordit te ERE nr. 193, date 24.11.2017 "Mbi miratimin e Rregullave te 
perkohshme per mekanizmin balancues te energjise elektrike" 

e) Vendimi i Bordit te ERE Nr. 186 date 10.11.2017 "Mbi miratimin e Kodit te 
Transmetimit"; 

f) Vendimet Nr. 23, date 25.03.2009 dhe Nr. 34, date 13.05.2014, me te cilat Enti 
Rregullator i Energjise (ERE), ka vendosur rinovimin perkatesisht te licencave per 
prodhimin dhe tregtimin e energjise elektrike, per KESH sh.a (ndryshuar me vendimin 
Nr. 97, date 17.06.2016, "Mbi miratimin e licences se tregtimit te energjise elektrike" 
dhe vendimin Nr. 99, date 17.06.2016, "Mbi miratimin e licences se prodhimit te 
energjise elektrike)"; 

g) Vendimi i Bordit te ERE nr. 43, date 15.03.2017, "Mbi miratimin perfundimtar te 
certifikimit te Operatorit te Sistemit te Transmetimit te Energjise Elektrike OST sh.a."; 

h) Vendimi i Bordit te ERE nr.134, date 06.09.2017 "Mbi Licencimin e Shoqerise Operatori i 
Sistemit te Transmetimit "OST' sh.a., ne aktivitetin e Operimit Te Sistemit Te 
Transmetimit te Energjise Elektrike." 

Palet bien dakord si me poshte: 
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Nenil 
Perkufizime 

Pervec; rasteve te percaktuara ndryshe ne kete kontrate ose kur konteksti e kerkon ndryshe, te 
gjithe termat e meposhtem do te kene kuptimin e percaktuar ne keto perkufizime: 

"Kontrate" do te thote kjo kontrate dhe te gjitha ndryshimet qe mund ti behen kesaj kontrate 
se bashku me anekset dhe c;;do dokumentacioni bashkelidhur. 

"Data e fillimit"do te thote dita nga e cila kontrata fillon te behet efektive. 

"Muaji" do te thote muaj i kalendarik. 

"Viti" do te thote viti kalendarik. 

"Korporata Elektroenergjetike Shqiptare" sh.a ose "KESH" eshte personi juridik i 
licencuar nga ERE per prodhimin dhe tregtimin e energjise elektrike. 

"Operatori i Sistemit te Transmetimit" sh.a ose "OST" eshte personi juridik, pergjegjes 
per operimin, mirembajtjen dhe zhvillimin e rrjetit te Sistemit te transmetimit, duke perfshire 
interkoneksionet me sistemet e tjera nderkufitare, per te siguruar aftesine afatgjate te sistemit 
per plotesimin e kerkesave te arsyeshme per transmetimin e energjise elektrike .. 

"Enti Rregullator i Energjise" ose "ERE'', eshte autoriteti rregullator i sektorit te energjise 
elektrike dhe gazit natyror, i cili funksionon ne perputhje me ligjin per sektorin e energjise dhe 
ligjin per sektorin e gazit. 

"Sistem i Transmetimit" eshte sistemi i perdorur per transmetimin e energjise elektrike ne 
tension te larte dhe shume te larte, i lidhur ne paralel me sistemet e vendeve te tjera, qe 
perfshin midis te tjerave linjat, strukturat mbeshtetese, pajisjet transformuese dhe 
kyc;ese/shkyc;es per levrimin e energjise elektrike te klientet ose ne rrjetin e shperndarjes, pa 
perfshire furnizimin. 

"Sistemi i energjise elektrike" eshte nje Sistem i nderlidhur, i perbere nga Centralet 
Elektrike, linjat elektrike, nenstacionet dhe pajisjet e Transmetimin dhe Shperndarjes me qellim 
transmetimin apo shperndarjen e Energjise Elektrike te klientet. 

"Pjesemarres i tregut te energjise elektrike" eshte nje person juridik, i regjistruar si 
pjesetar i tregut te energjise elektrike, qe perfshin prodhuesit, tregtaret, furnizuesit, klientet, 
Operatori i Sistemit te Transmetimit, Operatori i Sistemit te Shperndarjes, sistemet e mbyllura 
te shperndarjes dhe operatori i tregut. Operatori i Sistemit te Transmetimit dhe Operatori i 
Sistemit te Shperndarjes jane pjesemarres te tregut te energjise elektrike vetem per qellim te 
sigurimit te energjise elektrike te nevojshme per mbulimin e humbjeve ne rrjet, balancimin dhe 
sherbimet ndihmese. 

"Rezerva e mbajtjes se frekuences (FCR)" eshte ajo rezerve qe ne rast te devijimit te 
frekuences nga vlerat e lejuara, aktivizohet automatikisht dhe plotesisht brenda 30 sec, duke 
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vazhduar te jete efektive per rreth 15 min, nepermjet kontroll it automatik RASH (Rregullatori 
Automatik i Shpejtesise) te c;do agregati qe mbahet vazhdimisht ne pune. 

"Rezeiva e restaurimit te frekuences (FRR)" eshte rezerva e rivendosjes se frekuences. 

"Rezeiva zevendesuese (RR)" eshte rezerva e rregullimit terciar e cila aktivizohet 
manualisht sipas kerkeses se Operatorit te Transmetimit, ne rast se vihet re aktivizim i 
vazhdueshem i rezerves FRR deri ne limitet e paracaktuara. Qellimi kryesor i rezerves terciare 
eshte te c;liroje rezerven FRR dhe ta ktheje ne gatishmeri per aktivizimin e radhes, si dhe te 
perdoret si rezerve suplementare per rezerven FRR kur shfaqet nje incident ne sistemin 
elektroenergjetik. Koha e aktivizimit te rezerves RR eshte 15 min nga kerkesa e bere nga 
operatori i QDK. 

"Kapacitet rezerve ne ngritje/ulje" eshte kapaciteti rezerve FRR dhe RR. 

"Rregullat e perkohshme te mekanizmit balancues" Rregullat e perkohshme per 
mekanizmin balancues (Rregullat per Mekanizmin Balancues) miratuar me Vendimin e Bordit te 
ERE Nr. 193, date 24. 11.2017 mbi miratimin e "Rregullave te perkohshme per mekanizmin 
balancues te energjise elektrike". 

"Mekanizmi Balancues i Energjise Elektrike" nje mekanizem i operuar nga OST ne 
perputhje me"Rregullat e perkohshme per mekanizmin balancues te energjise elektrike" . 

"Sherbime Ndihmese" j ane sherbimet e nevojshme per operimin e qendrueshem te sistemit 
te transmetimit ose shperndarjes. 

"Sherbimi i Balancimit" eshte sigurimi i kapacitetit rezerve te kontraktuar dhe/ose energjia 
balancuese e perdorur nga Operatori i Sistemit te Transmetimit per te kryer balancimin. 

"Ofruesi i sherbimit te balancimit" eshte nje pjesemarresi tregut te energjise elektrike qe 
siguron sherbimet e ba lancimit per Operatorin e Sistemit te t ransmetimit, ne baze te nje 

kontrate per pjesemarrje ne tregun e balancimit, ne perputhje me rregullat e balancimit te 
sistemit elektrik. 

"Siguruesi i sherbimeve te balancimit" eshte nje pjesemarres i tregut te energjise 

elektrike, i cili siguron sherbimet e balancimit per Operatorin e Sistemit te Transmetimit, bazuar 
ne kontraten per pjesemarrjen ne tregun e balancimit, sipas rregullave te balancimit te sistemit 
te energjise elektrike. 

"Perfaqesues i Autorizuar" eshte person i ngarkuar zyrtarisht nga Perfaqesuesi Ligjor i 
shoqerive OST sh.a dhe KESH sh.a per te garantuar zbatimin e kesaj Kontrate. 

"Urdher Operativ" eshte urdher qe jepet nga Qendra Dispec;er e OST ne perputhje me kete 
kontrate dhe i detyrueshem per tu zbatuar nga Qendra Dispec;er e KESH. Keta urdhra jepen 
nepermjet telefonit te dedikuar me regjistrim, fonogrameve, faksit dhe mesazheve kompjuterike 
prej instalimeve SCADA te Sistemit Elektroenergjetik. 

"Veprim Operativ" eshte veprimi qe ndermerret nga Qendra Dispec;er e KESH per zbatimin e 
urdhrit operativ te leshuar nga Qendra Dispec;er e OST ne perputhje me kete kontrate. 
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Neni2 
Objekti i kontrates 

Objekt i kesaj kontrate eshte ofrimi (shitja) nga ana e KESH dhe sigurimi (blerja) nga ana e OST 
e sherbimit te balancimit (kapacitet dhe energji balancuese) qe do te perdoret per balancimin e 
sistemit elektroenergjetik sipas kushteve te percaktuara ne kete kontrate .. 

Neni3 
Detyrimet e KESH sh.a. 

3.1 KESH merr persiper te siguroje sherbimin e balancimit per OST, ne sasine dhe kohen e 

kerkuar nga OST dhe te konfirmuar nga KESH sh.a sipas kushteve te percaktuara ne kete 
kontrate. 

3.2 KESH merr persiper te vendose ne dispozicion kapacitetet rezerve ne ngritje/ulje, ne masen 
e kerkuar ne avance nga OST, te cilat aktivizohen vetem me kerkese te OST dhe per qellim te 
balancimit te sistemit elektroenergjetik shqiptar. 

3.3 Kjo kontrate per sigurimin e sherbimeve te balancimit per sa konfirmohet nga KESH ne 
avance ka prioritet ndaj te gjitha marredhenieve te tjera tregtare te KESH. 

Neni4 
Sherbimet Ndihmese qe Sigurojne Gjenerimin/ Absorbimin e Fuqise reaktive, 

Mbajtjen e Niveleve te Tensionit 

4.1 KESH nepermjet Qendres Dispe~er merr persiper te siguroje qe gjenerimi/absorbimi i fuqise 
reaktive, do te garantohet nga njesite gjeneruese sipas kerkeses se paraqitur nga Qendra 
Dispe~ere OST sh.a, kerkese kjo ne perputhje me k1..Jshtet e lidhjes me Rrjetin e Transmetimit. 

4.2 Ne baze te studimeve mbi shperndarjen e fluksit dhe nivelet e tensionit dhe brenda 
sherbimit te kontraktuar, Qendra Dispe~er e OST udhezon Qendren Dispe~er te KESH te mbajne 
nivele tensioni te specifikuara ne pikat e lidhjes se tyre me Sistemin e Transmetimit. 

4.3 Kerkesat minimale per Njesite Gjeneruese te KESH qe do te marrin pjese ne sigurimin e 

sherbimit te balancimit parashikohen ne Aneksin 2. 

NeniS 
Mundesia per Ristartim 

5.1 KESH merr persiper te mbaje grupe diesel ne te tre centralet e saj, per te mundesuar 
ristartimet e tyre ne mungese te tensionit ne piken e lidhjes me rrjetin e transmetimit. 

5.2 KESH duhet te garantoje qe grupet diesel ne secilin prej centraleve, duhet te jene ne kushte 
te mira dhe ne gatishmeri ne ~do kohe, ne menyre qe agregatet te startohen pa prezence 
tensioni nga Sistemi i Transmetimit. 
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Neni6 
Mos-sigurimi i Sherbimeve te Balancimit 

6.1 Energjia e devijuar perkundrejt interkoneksionin ne drejtim ulje/ngritje nga palet 
pergjegjese per balancimin, per efekt te zbatimit te mekanizmit te perkohshem te balancimit do 
te llogaritet si sherbim balancimi i ofruar nga KESH. 

6.2 Kompensimi i devijimeve nga programi i shkembimit, i livrimit te energjise ne rrjetin 
interkonektiv ose i terheqjes se energjise nga rrjeti interkonektiv, jashte programit te 
shkembimit, behet nepermjet programeve te kompensimit, qe llogariten nga Qendra 
Koordinatave e Rajonit, me baze javore, dhe jane te detyrueshme per tu zbatuar nga <;do zone 
kontrolli (OST), per tu livruar/terhequr nga rrjeti interkonektiv, sipas tarifave (blloqe orare) te 
ENTSO-E. 

6.3 OST sh.a pas marrjes se njoftimit, do ti beje me dije/dergoje KESH sh.a programin e 
kompensimit te devijimeve nga programi i shkembimit, i livrimit te energjise elektrike te 
llogaritur nga Qendra Koordinative e Rajonit sipas tarifave (blloqe orare) te ENTSO-E. 

6.4. KESH eshte pergjegjese per mbulimin e programeve te kompensimit te OST me 
interkoneksionin pa kosto shtese. 

Neni7 
Detyrimet e OST 

7.1 OST dote dergoje ne KESH kerkesen (skedulin) mujore me treguesit per kapacitetin rezerve 
ne ngritje/ulje te kerkuar jo me vane se 10 dite perpara fillimit te muajit per muajin pasardhes. 

7.2 KESH, referuar kerkeses (skedulit) mujor te derguar nga OST per muajin pasardhes, jo me 
vane se 8 dite perpara fillimit te muajit do ti dergoje OST konfirmimin mbi mundesine e 
sigurimit te kapacitetit rezerve ne ngritje/ulje te kerkuar nga OST per muajin pasardhes. 

7.3 OST bazuar ne konfi rmimin e bere nga KESH per muajin pasardhes, jo me vane se ora 
12:00 e dites se premte te <;do jave, do ti dergoje KESH kerkesen (skedulin) javor me treguesit 
indikativ te kapacitetit rezerve ne ngritje/ulje te kerkuar per javen pasardhese. KESH referuar 
kerkeses se OST per javen pasardhese, jo me vane se ora 14:00 e se njejtes dite,do ti dergoje 
OST konfirmimin mbi mundesine e sigurimit te kapacitetit rezerve te kerkuar nga OST per javen 
pasardhese. 

7.4 Kerkesa (skeduli) i derguar nga OST dote permbaje, treguesit e kapacitetit te rregullimit ne 
ngritje/ulje ne MW me baze orare per diten e mesatarizuar te javes pasardhese. Ky skedulim 
eshte i vlefshem per te gjitha ditet e javes pasardhese. 
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Neni 8

Kontrolli, monitorimi dhe testimi

Aktivitetet e kontrollit monitorimit dhe testimit per njesite gjeneruese, qe do te marrin pjese ne sigurimin
e sherbimeve ndihmese dhe monitorimi i kapacitetit rezerve do te behet nepermjet sistemit SCADA qe
administrohet vetem nga OST.

Neni 9
Cmimi per sigurimin e sherbimit te balancimit (kapacitet dhe/ose energji

balancuese)

a. Çmimi i negociuar mes palëve për sigurimin  e kapacitetit të Rezervës së Restaurimit të  frekuences  në
drejtim ngritje/ulje është 270 lekë/MW /h.

b. Çmimi për sigurimin e kapacitetit të Rezerves Zëvendësuese (RR) i negociuar mes palëve është 400
leke/MW /h.

c. Çmimet   janë subjekt i negocimit dhe vullnetit respektiv të KESH sh.a dhe OST sh.a.

d. Çmimi i ofrimit të energjisë balancuese është ai i kalkuluar mbi bazën e mekanzimit të përcaktuar në
nenin 11 të "Rregullave të Përkohshme për Mekanizmin Balancues të Energjisë Elektrike", miratuar me
vendimin e Bordit të ERE nr.193, datë 24.11.2017.

Neni 10

Matja dhe faturimi i sherbimit te balancimit (kapacitet rezerve)

10.1 KESH, bazuar ne te dhenat per kapacitetin e kerkuar nga OST dhe te siguruar KESH (nominuar) per
secilen jave te muajit objekt faturimi, brenda dites se dyte (2) te punes se gdo muaji, per muajin
paraardhes te sigurimit te sherbimit te balancimit (kapacitetit rezerve), do ti dergoje OST faturen
paraprake e cila do te permbaje shumen e kapaciteteve orare te mesatarizuara per 24 ore (ditore) te
kerkuar dhe konfirmuar nga palet respektivisht per kapacitetin rezerve ne ngritje/ulje per muajin perkates,
gmimin respektiv te kapacitetit rezerve ne ngritje/ulje sig parashikohet ne nenin 9 dhe vleren totale te
sherbimit te siguruar nga KESH per periudhen ne fjale.

10.2 KESH brenda dites se tete (8) te punes te gdo muaji, per muajin paraardhes, do te pergatise dhe
dergoje ne OST faturen tatimore per sherbimin e balancimit (kapacitetit rezerve ne ngritje/ulje) te siguruar
per OST per periudhen objekt faturimi.

10.3 Kursi i kembimit per konvertimin e Euro(EUR) ne Lek shqiptar(ALL), do jete ai i dates se leshimit te
fatures tatimore sipas kursit te publikuar nga Banka e Shqiperise ne www.bankofalb3nia.org.

Neni 11

Matja dhe faturimi i sherbimit te balancimit (energjise balancuese)

11.1 Energjia balancuese e aktivizuar si sherbim balancues paraqet shumen e energjise aktivizuar nga te
gjitha njesite balancuese te grupit pergjegjes per balancim. Energjia balancuese e aktivizuar percaktohet
duke u bazuar ne kerkesen per aktivizim nga OST dhe/ose



nevojen per balancim te sistemit dhe si e tille konsiderohet ndryshim ne skedulen e pales 
pergjegjese per balancim. 

11.2 Llogaritja dhe fatu rimi i sherbimit te balancimit (energjise balancuese) behet ne baze te 

matjes se energjise orare nga qendra e menaxhimit te energjise ne OST, per c;do 
agregat/central dhe ne total per centralet e KESH, dhe krahasohet me nominimin me baze orare 
te deklaruar nga KESH. 

11.3 Diferenca ndermjet matjes se energjise dhe nominimit, per c;do ore, do te konsiderohet si 
energji balancuese nese justifikohet me kerkesen e bere nga OST per ngritje/ulje te gjenerimit 
ne menyre automatike dhe manuale dhe/ose rezulton se ka sherbyer per balancimin e sistemit 
ne kushtet kur KESH sh.a eshte ofrues i vetem i sherbimit te balancimit dhe mbulon programet 
e kompensimit me interkoneksionin. 

11.4 OST brenda dites ses (peste)te punes te muajit pasardhes te ofrimit te sherbimit te 
balancimit do ti dergoje KESH sh.ate dhenat e detajuara mbi sherbimin e balancimit (energjine 
balancuese) te ofruar nga KESH. Bazuar ne te dhenat qe rakordohen ndermjet OST dhe KESH 
brenda dites se 7 (shtate), palet brenda dites se 8 (tete)leshojne faturat perkatese te sherbimit 
te balancimit (energjise balancuese) nga ku OST faturen per sherbimet ndihmese (energjine 
balancuese) ne ulje dhe KESH sh.a per sherbimet ndihmese (energjine balancuese) ne ngritje. 

11.5 Kursi i kembimit per konvertimin e Euro (EUR) ne Lek shqiptar (ALL), do jete ai i dates se 
leshimit te fatures tatimore sipas kursit te publikuar nga Banka e Shqiperise ne 
www.bankofalbania.org. 

Neni12 
Pagesa e Sherbimit te balancimit (kapacitet rezerve dhe energji balancuese) 

12.1 Sipas rastit, palet dote kryejne pagesat kundrejt vlerave te faturave mujore perkatese per 
sherbimin e balancimit brenda dites se 30 te muajit kalendarik ne te cilen eshte leshuar secila 

prej faturave. 

12.2 Vanesa ne kryerjen e pageses: Nese palet deshtojne te kryejne pagesat brenda afatit te 
percaktuar ne kete Kontrate, shperblimi per demet e shkaktuara si rezultat i voneses, do te jete 
ai i parashikuar ne Ligjin 48/2014 "Per pagesat e vonuara ne detyrimet kontraktore tregtare" i 
ndryshuar. 

Neni 13 
Mos-Performanca per Shkak te Forces Madhore 

13.1 Pervec; se kur specifi kohet ndryshe ne kete kontrate, "Forca Madhore" per qellimet e kesaj 
kontrate dote thote nje ngjarje jashte kontrollit te arsyeshem te nje pale qe e pengon ate pale 
te realizoje disa ose te gjitha detyrimet e kesaj kontrate. Ngjarjet e forces madhore do te 
perfshijne pa kufizim: 
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a) nje ngjarje ose nje akt natyror ose shoqeror qe ndodh ne vend, si termetet, 
ciklonet, rrufete, permbytjet, shperthimet vullkanike, zjarret, lufta, konfliktet e 
armatosura, kryengritjet, aktet terroriste, te cilat pengojne secilen pale te 
permbushe detyrimet e saj sipas kesaj kontrate, si dhe akte ose ngjarje te tjera, 
te cilat jane jashte kontrollit te mundshem te nje pale dhe nuk ndodhin per faj te 
saj dhe qe pala nuk eshte ne gjendje t'i eliminoje ato, edhe pse ka ushtruar sic,; 
duhet aftesite, perpjekjet dhe kujdesin e saj, si dhe rastet e parashikuara nga 
neni 90 i Ligjit nr. 43/2015, date 30.04.2015 "Per Sektorin e Energjise Elektrike". 

13.2 Nese nje pale pengohet plotesisht ose pjeserisht per shkak te Forces madhore, ne kryerjen 
e detyrimeve te saj per levrim dhe pranim sipas kesaj kontrate dhe kjo pale respekton kerkesat 
epikes 13.3 te ketij neni, do te konsiderohet se nuk ka ndodhur asnje shkelje ose mospagim 
nga ana e Pales Pretenduese dhe ajo do te c,;lirohet nga keto detyrime per ate periudhe kohore 
qe kjo Force Madhore e pengon performancen e saj. Asnje detyrim per te paguar demet 
{Zhdemtimet per Paaftesine per Levrim dhe Pranim) nuk do t'i kerkohet dhe merret 
Pales lidhur me sasite e pa levruara respektivisht te pa marra si rezultat i Forces Madhore. 

13.3 Sa me shpejt qe te jete e mundur, pasi konstaton Forcen Madhore Pala qe kerkon 
perjashtim nga detyrimet e veta, do te njoftoje Palen tjeter per ngjarjen e Forces Madhore dhe, 
per aq sa eshte e mundur do t'i siguroje nje vleresim jo-detyrues mbi zgjatjen dhe kohezgjatjen 
e pritshme te paaftesise se saj performuese. Pala Pretenduese do te perdore gjithe perpjekjet 
ekonomikisht te favorshme dhe te ligjshme per te lehtesuar efektet e Forces Madhore dhe gjate 
vazhdimit te Forces Madhore, do t'i siguroje Pales tjeter te dhena te perditesuara, mbi zgjatjen 
dhe kohezgjatjen e pritshme te paaftesise performuese 

Neni14 
Zgjidhje e Mosmarreveshjeve dhe Ligjet e Zbatueshme 

14.1 Per c,;do gje te pashprehur ne kete kontrate, palet do ti referohen dispozitave te 
legjislacionit qe rregullojne sektorin e energjise elektrike. 

14.2 Kjo kontrate dote zbatohet ne perputhje mete gjitha aktet normative me fuqi juridike ne 
territorin e Republikes se Shqiperise. 

14.3 Ne rast te lindjeve te mosmarreveshjeve gjate zbatimit te kesaj kontrate, Perfaqesuesit e 
autorizuar per c,;do Pale, do te tentojne me mirebesim te zgjidhin mosmarreveshjen sa me 
shpejt qe te jete e mundur. Ne qofte se Perfaqesuesit arrijne ta zgjidhin mosmarreveshjen, 
zgjidhja do t'iu njoftohet Paleve me shkrim dhe do te jete detyruese per ato. Ne qofte se 
Perfaqesuesit nuk mund ta zgjidhin mosmarreveshjen brenda nje afati kohor te arsyeshem par 
jo mete gjate se 40 (dyzete) dite kalendarike, ose ne qofte se nje Pale nuk arrin te zgjedhe nje 
perfaqesues, brenda lO(dhjete) ditesh kalendarike nga njoftimi me shkrim i ekzistences se 
mosmarreveshjes, atehere secila prej Paleve ka te drejte t'i drejtohet ERE-s, per zgjidhjen e 
mosmarreveshjes. 
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14.4 Secila pale ka te drejte qe, qe nga dita qe ka marre njoftim per vendimin e ERE-s, t'i 
drejtohet gjykates kompetente per zgjidhjen e mosmarreveshjes. 

Neni 15 
Ndryshimet 

Kjo kontrate mund te ndryshohet vetem me nje dokument te shkruar te firmosur nga te dyja 
Palet dhe te miratuar nga ERE. 

Palet bien dakord qe: 

Neni16 
Klauzola Perfundimtare 

(i) do te ndermarrin te gjitha veprimet qe jane te arsyeshme, ne mirebesim dhe te nevojshme 
per te siguruar vijimesine e sherbimit dhe aplikimit te kesaj Kontrate; 

(ii) do te negociojne dhe te rishikojne kete Kontrate kur eshte e nevojshme per tu pershtatur 
me te gjitha ndryshimet ne aktet normative me fuqi juridike ne territorin e Republikes se 
Shqiperise; dhe 

(iii) perve~ rasteve kur pershkruhet ndryshe ne kete Kontrate te ruajne si~ parashtrohet ne 
kete kontrate, te mos e nderpresin ose te pezullojne permbushjen e ndonje detyrimi si 
rezultat i ndonje vendi mi ne pritje per ndonje debat odermjet paleve. 

Neni17 
Hyrja ne Fuqi dhe afati i zbatimit te Kontrates 

17.1 Kjo kontrate nenshkruhet nga palet dhe hyn ne fuqi pas miratimit nga ERE. 

17.2 Kjo marreveshje i shtrin efektet e saj nga data 01.01.2019 (data e Fillimit), deri ne daten 
31.12.2019 (data e perfundimit). 

Kontrata hartohen ne 3 (tre) kopje origjinale, nga nje per secilen pale dhe nje per ERE. 

Per 

KORPORATEN ELEKTROENERGJITIKE 
SHQIPTARE, KESH SH.A. 
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Aneksi 1. 

Palet bien dakord qe rezerva mbajtjes se frekuences(FCR), rezerva restaurimit te frekuences 
(FRR)do te sigurohen nga KESH sh.a. duke perdorur burimet e meposhtme. KESH sh.a. do te 

beje perpjekjet e tij me te mira, qe gjate kohezgjatjes se Kontrates do te siguroje sherbimet 
ndihmese sipas tipit, sasise dhe cilesise sipas kerkeses se OST sh.a. 

1. Rezerva e mbajtjes se frekuences (FCR) vendoset ne te gjithe agregatet e lidhur direkt me 
Rrjetin e Transmetimit, ne menyre sa me uniforme dhe propocionale qe te jete e mundur. 
Njesite gjeneruese duhet te jene te pajisura me Rregul lator Automatik te Shpejtesise 
(RASH). Saktesia e matjes se frekuences per rregullimin primar duhet te jete me e mire 
ose e barabarte me 10 mHz. Intervali i mos ndjeshmerise se rregullatorit te njesive 

gjeneruese nuk duhet te kaloje ±10 mHz. Aktivizimi i Rregullimit Primar ne njesite 
gjeneruese fillon para se devijimi i frekuences te kaloje ±20 mHz (qe eshte shuma e 
saktesise se matjes se frekuences dhe intervali i mos ndjeshmerise se rregullatorit. Sipas 
planifikimit vjetor qe behet nga ENTSO-E, kontributi i zones tone te kontrollit ne 
rregullimin primar per vitin 2018 eshte 6MW, nga 3000 MW qe eshte rezerva totale e ketij 

rregullimi per rrjetin sinkron te ENTSO-E, dhe konstantja e vendosur ne rregullatore 
(karakteristika fuqi - frekuence e rrjetit) 51 MW/Hz, nga 27002MW/Hz qe eshte konstantja 
totale e rrjetit sinkron. Ne rastin kur Sistemi Elektroenergjet ik punon i izoluar nga sistemet 
fqinje, rezerva minimale e rregullimit primar vendoset jo me e vogel se 5°/o e ngarkeses 

totale te sistemit. 
2. Rezerva e restaurimit te frekuences aFRR perdoret (ne menyre automatike) ne rast te 

devijimit te frekuences nga vlera nominale dhe/ose te balances se shkembimit nga vlera e 

programuar. Kjo rezerve vendoset ne agregatet/centralin rregullues te destinuar per kete 

qellim. Sipas Manualit Operacional te ENTSO-E (Policy 1), per llogaritjen e kesaj rezerve, 
ne menyre orientuese, perdoret formula e meposhtme: 

R = ~al max + b 2 
- b I ku a = 10, b = 150, dhe L eshte ngarkesa e konsumit. 

Rezerva Restaurimit te frekuences automatike shfrytezon ne menyre te centralizuar dhe te 
vazhdueshme Rregullimin Automatik te Gjenerimit, duke modifikuar piken e punes te 
fuqise aktive te njesive gjeneruese , per nje periudhe kohe qe fillon pas disa sec e deri ne 
15 min pas incidentit. Saktesia e matjes se frekuences per kete rregullim duhet te jete 
ndermjet 1.0 mHz dhe 1.5 mHz. 

Ne tabelen e meposhtme jepen centralet dhe kapaciteti i instaluar i Njesive Gjeneruese te cilat 

do te sigurojne sherbimet ndihmese per Sistemin Elektroenergjetik. 

CENTRAL! KAPACITETI INSTALUAR (MW) 
Fierze 4 x 125 
Koman 4 x 150 
Vau Dejes 5 x 50 
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Me poshte ne tabele t regohet alokimi i kapacitetit te rezerves FRR sipas te dy drejtimeve 
ngritje/ulje dhe rezerves RR i cili jepet ne tabelen e meposhtme, (shembull ilustrues): 

Tipi i Rezerves 1 2 3 ... 19 20 21 22 23 24 
FRR+ 22 21 20 68 74 68 60 47 37 
FRR- 37 36 35 ... 43 44 43 40 37 32 
RR+ 70 70 70 ... 70 70 70 70 70 70 
RR- 10 10 10 ... 10 10 10 10 10 10 
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Aneksi2 

<;;:do Njesi Gjeneruese qe merr pjese ne sigurimin e sherbimeve ndihmese minimumi duhet te 
kete aftesite e meposhtme: 

i. Te gjeneroje dhe te operoje me parametra normal per frekuenca te Sistemit te 
Transmetimit ne diapazonin 49.5 Hz - 50.5 Hz. 

ii. Te mbetet e sinkronizuar me Sistemin e Transmetimit per frekuenca ne Sistemin e 
Transmetimit ne diapazonet 47.5 Hz - 49.5 Hz dhe 50.5 Hz - 52.5 Hz per nje kohe 
prej 60 minutash. 

iii. Te mbetet e si nkronizuar me Sistemin e Transmetimit per frekuenca ne Sistemin e 
Transmetimit ne diapazonet 47.0 Hz - 47.5 Hz per nje kohe prej 20 sekonda. Kjo 
kerkohet per ~do here qe frekuenca eshte nen 47.5 Hz. 

iv. Te mbetet e si nkronizuar me Sistemin e Transmetimit per frekuenca ne Sistemin e 
Transmetimit ne diapazonet 52.5 Hz - 53 Hz per nje kohe prej 5 sekonda. Kjo 
kerkohet per ~do here qe frekuenca eshte mbi 52.5 Hz. 

v. Te mbetet e sinkronizuar me Sistemin e Transmetimit gjate ndryshimit te frekuences 
ne Sistemin e Transmetimit ne vlera me te medha dhe te barabarta me 0.5 Hz per 
sekonde. 

vi. Te vazhdoje operimin ne minimumin e specifikuar te Gjenerimit brenda vlerave 49.8 
Hz - 51.0 Hz. 

vii. Te mbetet e sinkronizuar gjate ndryshimit te nivelit te tensionit ne Sistemin e 
Transmetimit ne vlera me te vogel dhe te barabarte me 10%. 

viii. Te vazhdoje operimin ne perputhje me Kurben e Aftesise Reaktive si~ kerkohet nga 
Sistemi i Transmetimit per mbajtjen e niveleve te Tensionit. 

ix. Te vazhdoje te mbetet i sinkronizuar gjate prishjes se balances gjenerim - ngarkese 
sipas standardeve IEC 60034-1. 

x. Viera e rrymes se Lidhjes se Shkurter duhet te jete sipas standardeve IEC 60034-1. 
xi. Gjenerimi Minimal: jo me i madh se 50% e Kapacitetit Nominal. 
xii. Aftesia per Ngritjen e Gjenerimit: jo me i vogel se 1.5% e kapacitetit nominal per 

minute, kur njesia eshte ne kushte normale operimi. 
xiii. Aftesia per Uljen e Gjenerimit: jo me i vogel se 1.5% e kapacitetit nominal per 

minute, kur njesia eshte ne kushte normale operimi. 

xiv. Njesite Gjeneruese duhet te vazhdojne te operojne dhe kur profilet e tensionit ne 
Sistemin e Transmetimit jane ne nivelet e paraqitura ne tabelen e meposhtme: 

Niveli i Tensionit Lidhur ne: Ne Kapacitet Ne50% te Kapacitetit 
Maksimal Maksimal 

COS<p COS<p 

99kV- 123kV 0.93 - 0.85 0.7 - 0.4 
110 kV 

90kV- lOOkV 0.85 0.7 - 0.4 

140kV - 163kV 0.93 - 0.85 0.7 - 0.4 
150 kV 

125kV - 140kV 0.85 0.7 - 0.4 
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198kV - 242kV 0.85 - 0.93 0.7 - 0.4 
220 kV 

190kv - 200kV 0.85 0.7 - 0.4 

360kV - 420kV 0.93 - 0.85 0.7 - 0.4 
400 kV 

350kV- 360kV 0.85 0.7 - 0.4 
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Aneksi 3 

Formati i skedulimit vjetor, mujor, dhe ai javor qe do te perdoret si baze per llogaritjen e 
kapacitetit rezerve. 

Energjia e mesatarizuar per oren perkatese te urdhrit te dhene nga OST per ngritje ose ulje te 

gjenerimit, ne kuadri n e rregullimit automatik dhe manual sipas kesaj Marreveshje 

permbledhurash dote llogaritet sipas formules: 

l:P reg = l:P ngritje/ulje, auto + l:P ngritje/ulje, manual 

• l:P ngritje/ulje, auto - Kerkesa per rregullim automatik per njesite gjeneruese te cilat 

jane nen kontrol lin fuqi-frekuence. 

l:P ngritje/ulje, manual - Kerkesa per rregullim manual do te bazohet ne urdhrat e leshuar 
sipas hierarkise, QDK (OST)--> KESH. Urdhrat dote dokumentohen sipas formatit te Aneksit 4. 
Ne c,;:do rast pas dhenies se urdhrit nga QDK duhet konfirmuar ekzekutimi tij nga ana e 
KESH(me kerkese per rregullim manual kuptohet aktivizimi i rezerves se zevendesimit 

• Aktivizimi i rezerves se restaurimit automatik (FRR) 

Per qellime te perllogaritjes se aFRR, dote perdoren te dhenat e perftuara nga sistemi kontrollit 

fuqi-frekuence(LFC) instal uar ne Qendron Dispecer Kombetare te OST sh.a. Duke qene se ky 
sistem eshte unik, te dhenat e perftuara nga ky sistem dote konsiderohen te pa kontestueshme 
duke qene se aktualisht nuk ka nje sistem tjeter per te kontestuar te dhenat e perftuara nga ky 

sistem. <;do dite OST sh .a . dote ekstraktoje te dhenat e nje dite me pare mbi pikat e punes per 

gjeneratoret te cilet kane qene te aktivizuar per dhenien e aFRR. Perjashtohet dita e Shtune 

dhe e Diel te cilat jane dite pushimi dhe te dhenat per keto dite do te ekstraktohen diten e 

Hene te javes pasuese. 

• Llogaritja e rezerves se restaurimit te frekuences automatike (FRR) do te 
jete si me poshte: 

C= Matja-Kerkese =B-(A-D) 

A-7Kerkesa per aFRR (set point), do te llogaritet si mesatare algjebrike e pikave te punes te 

derguara c;do 4s nga LFC. 

A= L:r=i set pointi 
n 

B-7Energjia e prodhuar nga njesia/njesite qe kane ofruar aFRR, me P shprehet Fuqia. 

L:r=1 pi 1 
B=-- * -

n 900 
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C-7 Energjia e prodhuar si pasoje e aktivizimit te FRR(kontributi FRR) 

D-7 Skedulimi i njesise/njesive ne diten avance ne kuader te kontratave jashte objektit te kesaj 

marreveshje. 

1----- - - -------- ---- ----- - -, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Kapacit eti 

disponibe l 

Ske dulimi 

MW 
Energj ia e prodhuar nga 
aktivizimi rezerves aFRR 

- - - - - ---.---. 

lSMW 

- - - - - -+-- --F"'-:::C - - - ·- - - - -

30MW 

4 8 
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Aneksi 4 

Drejtuar: Dispec;eria KESH sh.a. 

Subjekti: Kerkese per aktivizim te rezerves zevendesuese (RR) ne Kaskaden e 
Drinit. 

Ne perputhje me Marreveshjen per "Sigurimin e sherbimit te balancimit" kerkohet venia ne 

pune e kapacitetit gjenerues te energjise elektrike ne centralet e kaskades se Drinit sipas 

specifikimeve te meposhtme: 

• Intervali orar: _ _ ____ _ 

• Sasia: X MW 

• Drejtimi: ngritie/ulje 

• Koha maksimale e lejuar per aktivizim: 15 min. 

Jeni te lutur te konfirmoni ekzekutimin e kerkeses sa me siper. 

Faleminderit per bashkepunimin. 

Qendra Dispec;er Kombetare 

OST sh.a. 
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