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                                                ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

                                                                           BORDI 

                                                               VENDIM 

 Nr. 115, Datë, 09.07.2020 

 

MBI 

FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 

2020, TË SHOQËRISË OST SH.A DHE SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E PËRDITËSIMIT TË 

“PLANIT TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT PËR PERIUDHËN 10 

VJEÇARE 2015-2025 

 

Në mbështetje të nenit 16, nenit 20, pika “e” dhe nenit 60 të Ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë 

elektrike” i ndryshuar, si dhe në zbatim të “Rregullores së 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, Bordi i Entit RRegullator të Energjisë (ERE), në 

mbledhjen e tij të datës 09.07.2020, mbasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga Drejtoritë Teknike, me 

nr.83/4 prot datë 03.07.2020 “Mbi shqyrtimin për miratim të Planit të Investimeve për vitin 2020, të 

shoqërisë OST sh.a., 

Konstatoi se:  

 

• “Operatori i Sistemit të Transmetimit” sha, më shkresën nr. 104 Prot, datë 20.01.2020, ka paraqitur 

pranë ERE-s, për miratim “Planin e investimeve për vitin 2020”. Shoqëria OST sh.a. këtë aplikim e ka 

shoqëruar me dokumentacionin si më poshtë: 

➢ “Programin e zhvillimit ekonomik” të OST sha për vitin 2020 me nr. 7197 Prot, datë 29/10/2019.  

➢ Vendimin e Këshillit Mbikqyrës të OST sha me nr.91 Prot, datë 17.12.2019 "Për disa ndryshime në 

vendimin nr. 86 Prot, datë 29.10.2019, "Për miratimin e programit të zhvillimit ekonomik të OST 

sh.a. për vitin 2020". 

➢ "Miratimin e programit ekonomik të Shoqërisë për vitin 2020" nga Ministria e Financave  dhe 

Ekonomisë me shkresën nr. 23905/1 Prot, datë 09.01.2020. 

➢ Duke u nisur nga situata e krijuar pas gjendjes së fatkeqësisë natyrore në fund të vitit 2019 me anë të 

shkresës nr. 22377 Prot., datë 06.12.2019 Ministria e Financave dhe Ekonomisë i është drejtuar OST 

sh.a. duke udhëzuar kufizimin e shpenzimeve dhe investimeve gjatë vitit 2020. 

➢ OST sh.a. me shkresën nr. 8338 Prot., datë 17.12.2019 i është drejtuar Këshillit Mbikqyrës për 

ndryshimin e “Programit të Zhvillimit Ekonomik të OST sh.a për vitin 2020” , ku në vijim të 

udhëzimeve të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, mbas analizës së treguesve kryesorë në 

vlerësim të ushtrimit të aktivitetit normal të OST sha., pacënuar sigurinë dhe qendrueshmerine e 
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rrjetit të transmetimit, ka vlerësuar të arsyeshme reduktimin e planit të investimeve për vitin 2020 

për disa projekte të cilat kanë një prioritet më të ulët për t’u realizuar.  

• Me urdhërin nr. 39, datë 12.02.2020, ngriti grupin e punës mbi shqyrtimin e planit të investimeve të 

Operatorit të sistemit të transmetimit, OST sha për vitin 2020,  i cili analizoi informacionin e paraqitur nga 

Shoqëria OST sha sipas kërkesave të Ligjit nr.43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” i ndryshuar, dhe 

të “Rregullores së procedurave të paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga operatorët e 

transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike” miratuar ne vendimin e bordit të ERE-s nr. 135, datë 

06.09.2017. 

• ERE me anë të shkresës nr. 199 prot, date 27.01.2020 i’u drejtua OST Sh.a për të përciellë informacion mbi 

aktivitetin e saj për vitin 2019 në kuadër të përgatitjes së raportit vjetor mbi situatën e sektorit të energjisë 

elektrike dhe veprimtarinë e ERE për vitin 2019, së cilës Shoqëria i’u pëgjigj me anë të shkresës nr. 199/1 

Prot., datë 03.02.2020 duke përcjellë dokumentacionin si vijon: 

➢ Realizimin e investimeve për vitin 2019. 

➢ Pasqyrat paraprake të pozicionit fianaciar 2019. 

➢ Informacion mbi lidhjet e reja me sistemin e transmetimit për vitin 2019. 

➢ Zbatimi i treguesve të cilësisë të shërbimit në Sistemin e transmetimit, shërbimet ndihmëse dhe 

blerja e energjisë elektrike për humbjet totale në rrjetin e transmetimit për vitin 2019. 

Parashikimi i planit të investimeve i rishikuar me fondet e OST sh.a për vitin 2020 paraqitet në tabelën në 

vijim: 
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Plani i Investimeve me fondet e huaja që OST sh.a parashikon të realizojë për vitin 2020 (kjo e evidentuar 

në monedhën Euro dhe Lekë) paraqitet në tabelën si më poshtë: 
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Leke  Leke  Leke Valute(Euro) Valute(Euro) Valute(Euro)

 Projekti ; Eficenca energjitike-programi për sektorin e 

transmetimit të energjisë elektrike 

 Projekti ; Eficenca energjitike-programi për 

sektorin e transmetimit të energjisë elektrike 

 Lot 1: • Instalimi i dy transformatorëve 220/110/20 kV me fuqi 150 

MVA në Nënstacionin e Rrashbullit.• Ndërtimi i  një Nënstacioni të ri 

Tirana (3) 400/110/20 kV si edhe përforcimi I Nënstacioneve Tirana 1 , 

Traktori dhe Selita. (kontraktori EFACEC) 

1,357,583,458.00     -                       -                    

 Lot 1: • Instalimi i dy transformatorëve 220/110/20 kV me 

fuqi 150 MVA në Nënstacionin e Rrashbullit.• Ndërtimi i  

një Nënstacioni të ri Tirana (3) 400/110/20 kV si edhe 

përforcimi I Nënstacioneve Tirana 1 , Traktori dhe Selita. 

11,219,698.00        

Lot 2: • Ndërtimi i një linje të re me dy qarqe 220 kV Tirana 2 – 

Rrashbull dhe dy dalje të reja përkatësisht në Nënstacionin Tirana 2 

dhe Rrashbull.  Ndërtimi i unazës 110 kV: Tirana 1 – Traktori linjë 

kabllore 110 kV, Tirana 3 – Traktori linje 110 kV pjesërisht kabllore 

dhe pjesërisht ajrore, Tirana 3 – Selita linje 110 kV pjesërisht kabllore 

1,259,035,160.46     

Lot 2: • Ndërtimi i një linje të re me dy qarqe 220 kV 

Tirana 2 – Rrashbull dhe dy dalje të reja përkatësisht në 

Nënstacionin Tirana 2 dhe Rrashbull.  Ndërtimi i unazës 

110 kV: Tirana 1 – Traktori linjë kabllore 110 kV, Tirana 3 

– Traktori linje 110 kV pjesërisht kabllore dhe pjesërisht 

10,405,249.26        

 Konsulenca Fichtner 58,207,292.00          Konsulenca Fichtner 481,052.00             

 Kosto Lokale (shpronësime, leje ndërtimi) 32,500,000.00  Kosto Lokale (shpronësime, leje ndërtimi) 

 Projekti; Linja 400 kV Shqipëri -Maqedoni  Projekti; Linja 400 kV Shqipëri -Maqedoni 

 1)Ndertimi I Linjes se Interkoneksionit 400 kV Elbasan-Bitola 

(Maqedoni); 2)N/Stacioni I Ri 400kV Elbasan 3; 3)Linja Elbasan Fier 

dhe 4) Nenstacioni Fier 

 1)Ndertimi I Linjes se Interkoneksionit 400 kV Elbasan-

Bitola (Maqedoni); 2)N/Stacioni I Ri 400kV Elbasan 3; 

3)Linja Elbasan Fier dhe 4) Nenstacioni Fier 

 Konsulenca Fichtner 74,913,108.60         -                       -                     Konsulenca Fichtner 619,116.60             

 Kosto Lokale (shpronësime, leje ndërtimi)  Kosto Lokale (shpronësime, leje ndërtimi) 

Projekti “Plani mbi investimin dhe zhvillimin e rrjetit të

transmetimit” MASTERPLAN
-                       72,330,896.00     

Projekti “Plani mbi investimin dhe zhvillimin e rrjetit

të transmetimit” MASTERPLAN
597,776.00                 

 Konsulenca AF Consult  -                         -                     Konsulenca AF Consult  

 Kosto Lokale (shpronësime, leje ndërtimi)  Kosto Lokale (shpronësime, leje ndërtimi) 

 Projekti I rimekembjes se energjise  Projekti I rimekembjes se energjise 

 Zgjerimi i sistemit te matjes per kosumatoret e kualifikuar -                     Zgjerimi i sistemit te matjes per kosumatoret e kualifikuar 

5   Totali 4,406,725,511.10 95,846,629.06    72,330,896.00  5     Totali 36,419,219.10     523,525.86           597,776.00              

Totali në lekë Totali në Euro

Parashikimi i Programit të investimeve të OST sh.a për vitin 2020

2,094,103.24          523,525.86             

37,540,520.96                                                      

3     

4     

11,600,000.00        

2     

 Per tu disbursuar 

nga Kredia 

 Per tu Financuar 

nga OST Sh.a 
 Grant  

1     

Nr  Pershkrimi I Projektit 

Parashikim 2020

253,386,492.04       63,346,629.06       

4,574,903,036.16                                               

3   

4   

1,403,600,000.00     -                       -                    

 Per tu disbursuar 

nga Kredia 

 Per tu Financuar 

nga OST Sh.a 
 Grant  Nr  Pershkrimi I Projektit 

Parashikim 2020

1   

2   

                                                                                                                                                                                            

• Për sa i takon trajtimit të Planit 10 vjeçar 2015-2025, për zhvillimin e rrjetit të transmetimit sipas kritereve 

të përcaktuara në “Rregulloren e procedurave të paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga 

operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë eiektrike", miratuar me vendimin e bordit të ERE -s 

Nr. 135, datë 06.09.2017,  OST shprehet se shoqëria është në procesin e hartimit të master-planit i cili pritet 

të finalizohet brenda vitit 2020, ku në përfundim të tij do të riskedulojë të gjithë listën e parashikimeve qoftë 

në objekt, qoftë në afate, në përmbushje të përcaktimeve të rregullores përkatëse. 

• Me anë të shkresës nr. 1668/3, datë 22.04.2020, në përgjigje të shkresës së ERE-s nr. 610, datë 01.04.2020, 

OST sh.a. ka dërguar planin sipas situatës aktuale, në të cilin sqaron se i vetmi tregues i ndryshuar është viti 

i komisionimit për ato objekte të cilat janë në proçes apo parashikohen të përfshihen në investime  si pasojë 

e faktorëve të ndryshëm ku liston procedurat e prokurimit, shpronësimet etj..  

• Në përfundim të analizës së materialeve të dërguara në ERE deri më tani, meqënëse miratimi i planit të 

investimeve është një proces mjaft i rëndësishëm edhe pse i vonuar në kohë për arsye të mosparaqitjes së 

aplikimit për miratimin e planit të investimeve për vitin 2020 konform përcaktimeve të pikës 5 të nenit 60 të 

Ligjit 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” i ndryshuar; përcaktimeve të Rregullores së procedurave 

të paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së 

energjisë elektrike"; rishikimit të tij nga OST sh.a. bazuar në udhëzimet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë 

për arsye të fatkeqsive natyrore të ndodhura gjatë vitit 2019-2020, rezulton së të dhënat dhe informacioni i 

paraqitur nga shoqëria, është i mjaftueshëm për të filluar procedurën e shqyrtimit të tij, gjatë së cilës do të 

kërkohet cdo informacion dhe dokumentacion i nevojshëm me qëllim përfundimin e procedurave të 

shqyrtimit të planit të investimeve për vitin 2020 si dhe  përditësimin e “Planit të zhvillimit të rrjetit të 

transmetimit për periudhën 10 vjeçare 2015-2025”. 

 

 

Për gjithë sa më sipër cituar, bordi i ERE-s,  
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Vendosi: 

 

1. Fillimin e procedurave për shqyrtimin e Planit të Investimeve të shoqërisë “OST” sha, për vitin 2020.  

2. Fillimin e procedurave për shqyrtimin dhe miratimin e përditësimit të “Planit të zhvillimit të rrjetit të 

transmetimit për periudhën 10 vjeçare 2015-2025”  

3. Shoqëria OST sha të depozitojë në ERE jo më vonë se 30 ditë nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, 

dokumentacionin e kërkuar 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 nga ERE me vendimin nr. 135, datë 06.09.2017. 

4. Drejtoria e Çështjeve Ligjore, të njoftojë aplikuesin dhe palët e interesit për vendimin e Bordit të ERE-s. 

 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim në ERE brënda 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 I ERE 

                                                                                                     Petrit AHMETI 
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