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DEFINICIONET DHE SHKURTESAT
Të gjitha definicionet dhe shkurtesat në këtë dokument janë sipas definicioneve dhe shkurtesave të
Rregullave të Tregut.

Shkurtesat

Termi

Definicioni / Përshkrimi

-

Efektive Nga Data

Data kur regjistrimi duhet të përfundohet me
sukses dmth. data e parë e aktivitetit të Sistemit
Matës

-

Efektive Deri Me Datën

Data kur Sistemi i Matjes çregjistrohet nga
Operatori i Sistemit.

-

Regjistri i Sistemit
Matës

Baza e të dhënave ku mbahen të gjitha të dhënat e
njehsorëve të nevojshme për barazim. Operatori i
Tregut dhe Operatori i Sistemit duhet të definojnë
së bashku cilët njehsor duhet të instalohen.
Regjistri i Sistemit Matës formon pjesën e Bazës
së të Dhënave.

-

Pjesëmarrësi i Tregut
(Pala)

Pala e licencuar nënshkruese e Marrëveshjes
Kornizë të Rregullave të Tregut ose Marrëveshjes
së Aderimit

-

Pala Aplikuese

Pala e licencuar e cila aplikon për regjistrim dhe
për nënshkrimin e Marrëveshjes së Aderimit

-

Ndërrimi nga
Konsumatori

-

Faktori i Humbjeve të
Transformatorëve dhe
Linjave

Konsumatorët të cilët kanë të drejtë të ndryshojnë
furnizuesin, sipas kritereve të caktuara nga
Ministria e Energjisë dhe Minierave
Faktori i Humbjeve i vlerësuar i përdorur kur
njehsorët nuk janë të vendosur në kufirin ndërmjet
OST dhe OSSh/Gjenerimit/Konsumatorit
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Subjekti i licencuar për kryerjen e funksionit të
OSSh. Aktualisht vetëm KEK sh.a. është mbajtës
i licencës për OSSh.
DI unik i ofruar nga Operatori i Sistemit për të
gjithë njehsorët e nevojshëm për barazim. Dizajni
i DI duhet të jetë sipas Skemës së Kodifikimit për
Identifikim Energjetik të ofruar nga ETSO.

OSSh

Operatori Sistemit të
Shpërndarjes

KID

Kodi Identifikues
Energjetik

KEK

Korporata
Elektroenergjetike e
Kosovës

Sh.a. e licencuar për: Prodhimin e energjisë
elektrike, OSSh, Furnizimin Publik, Furnizim /
Tregti

KOSTT

Operator i Sistemit,
Transmisionit dhe
Tregut në Kosovë

Sh.a. e licencuar për kryerjen e funksioneve të
OST dhe OT

OT

Operatori i Tregut

OS

Operatori i Sistemit

OST

Operatori i Sistemit të
Transmisionit

Departamenti i KOSTT i licencuar për kryerjen e
funksionit të Operimit të Tregut. Roli dhe
funksioni i tij janë të përshkruar në Rregullat e
Tregut.
Departamenti i KOSTT i cili kryen funksionin e
Operimit të Sistemit sipas licencës për Operatorin
e Sistemit të Transmisionit
Operimi i Transmisionit dhe Operimi i Sistemit
(departamente të KOSTT) të licencuara si një
subjekt i vetëm i cili kryen funksionin e OST.
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