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Me iden�fikimin e rasteve të para zyrtare të 
coronavirusit COVID-19 në Kinë, që u 

raportuan në fund të vi�t 2019, dhe tutje përhapjen e 
�j deri në cilësimin si pandemi nga ana e Organizatës 
Botërore të Shëndetësisë me datë 11 mars 2020, 
tashmë i gjithë globi u gjend në një situatë të 
pashembullt. 

Menaxhimi i situatës me përhapjen e virusit, masat e 
ndërmarra për të parandaluar përhapjen dhe lu�imi 
për ta mposhtur virusin, tashmë ishin fokusi i çdo 
qeverie dhe i çdo ins�tucioni në mbarë botën. 
Padyshim, që situata e re tashmë do të ndikonte në 
çdo ak�vitet të njerëzve, në çdo sektor dhe në çdo 
ins�tucion në të gjithë globin dhe kjo ishte-përballja 
me pandeminë COVID-19.

Duke e përcjellur në vazhdimësi krizën globale të 
shënde�t, ne filluam të planifikojmë organizimin e 
punës dhe stafit në rrethana të pandemisë, kur në 
mes të muajit mars filloi edhe paraqitja e rasteve të 
para edhe në Kosovë. 

Mbrojtja e shënde�t të punonjësve në njërën anë dhe 
sigurimi i funksionimit të sigurt të rrje�t të 
transme�mit si hallkë kyçe për sigurinë e furnizimit 
me energji elektrike në anën tjetër, tani ishin 
prioritetet kyçe për ne

Së bashku me ekipin, i analizuam të gjitha modalitetet 
e përshtatjes në mënyrë që të sigurohet vazhdimësia 
e biznesit dhe vendosëm për dy skenare, të cilat do të 
viheshin në zba�m varësisht nga rrjedha e situatës me 
pandeminë, me ç'rast punonjësit i informuam me 
Planin Aksional me datë 13 mars 2020.   

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mënyra 
më e mirë për të parandaluar dhe ngadalësuar 
përhapjen e coronavirusit COVID-19 është informimi i 
duhur rreth sëmundjes, që shkakton ajo dhe mënyrën 
e përhapjes andaj, si hap i parë për të mbrojtur 
shënde�n e punëtorëve të kompanisë ishin 
udhëzimet në këtë drej�m. 

Për të siguruar funksionimin e sigurt dhe stabil të 
sistemit të transme�mit dhe operimin e tregut të 

Prak�kat dhe përvoja e menaxhimit të kompanisë në kohën 
e pandemisë COVID-19

energjisë elektrike, në përputhje me kërkesat dhe 
rekomandimet e insitucioneve shtetërore dhe 
shëndetësore për parandalimin e përhapjes së virusit 
COVID-19, me 15 mars 2020 lansuam Planin për 
Riorganizimin e Punëve dhe Stafit me të cilin:

• U ndërmorën masat e nevojshme për të mbrojtur 
shënde�n e punonjësve në detyrë në ambientet e 
brendshme të punës dhe në terren, duke i furnizuar 
me pajisje mbrojtëse higjienike si dhe duke 
dezinfektuar të gjitha hapësirat e punës në KOSTT,

• U ndërmorën masat e nevojshme për të garantuar 
punën 24/7 të Qendrës Nacionale Dispeçerike dhe 
të 38 Nënstacioneve të KOSTT në mbarë Kosovën. 
Për të ulur mundësitë e kontakteve të shpeshta, 
puna e dispeçerëve u organizua me ndërrime 24 
orëshe, 

• U organizuan ekipet kujdestare për intervenimet e 
nevojshme në terren si dhe për funksionet 
esenciale u organizua puna me ndërrime në 
hapësirat zyrtare dhe gjithashtu u organizua edhe 
puna nga shtëpia.

Në këtë situatë të ndjeshme, përveç tjerash u 
ndërmorën masa edhe ndaj rreziqeve të mundshme 
nga ndonjë sulm eventual kiberne�k.

Ilir M.Shala, Kryeshef Ekzeku�v
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Si udhëheqës i KOSTT-it, kisha përgjegjësi ins�-
tucionale, por edhe njerëzore e kolegiale që të jem në 
çdo rast dhe moment pranë punonjësve që situatën 
me COVID-19 ta menaxhojmë në mënyrën më të mirë 
të mundshme dhe që në fund të kemi sa më pak raste 
apo edhe asnjë rast të infektuar tek punonjësit tanë. 

I dhash detyrë vetës që këtë kohë pandemie, duhet të 
tregoj lidership të vertetë dhe të sinqert; 

• të emetoj më shumë pozi�vitet tek të gjithë 
punonjësit, 

• më shumë qetësi, meqë punonjësit tanë, klientët 
dhe furnitorët tanë do të kërkojnë nga unë si 
udhëheqës për të projektuar një ndjenjë qetësie në 
këtë situatë të vësh�rë dhe të pasigurt; 

•  besim, meqë duhej të projektoja vetëbesim se do të 
jem në gjendje të shoh tejkalim të suksesshëm të 
situatës, me një sasi minimale të dëmit për 
kompaninë, por edhe për të gjithë palët e 
interesuara që janë mbështetur në udhëheqjen 
tonë për të marrë atë besim në ditët më të vësh�ra 
dhe muajt përpara,

• të komunikoj sa më shpesh më punonjësit tanë, 
meqë duhet shmangur thashethemet, që mund të 
zhvillohen. Heshtja është absolu�sht gjëja më e 
keqe e mundshme që mund të ndodhte, sepse kjo 
është kur thashethemet edhe zhvillohen më 
shumë;

• të bashkëpunoj edhe më shumë, meqë duhej të 
bazohem në burimet, a�ësitë e të gjithë pu-
nonjësve, të gjithë anëtarëve të ekipit �m, dhe t'i 
bashkoj ata në definimin e e detyrave, nën-detyrave 
dhe potencialisht të ketë vend për të gjithë, që ata 
mendojnë se mund kontribuojnë në tejkalimin e 
pasigurisë, tejkalimin e krizës. Angazhimi i 
punonjësve në këtë mënyrë gjithashtu do të 
zvogëlojë atë amulli, do t'u japë besim atyre që ata 
më pas do të projektojnë me radhë tek njerëzit që 
janë mbështetur tek ata si menaxherët e tyre.

• të tregoj dhembshuri dhe solidaritet, meqë duhet 
dëgjuar dhe vepruar për rastet, kur shprehin 
shqetësimet e tyre për COVID-19. Pra, duhej të 
mendonim edhe për rastet në ndërmarrjen tonë, që 
kanë prindër të moshuar në një gjendje të brishtë 
shëndetësore. Ata do të shqetësohen dyfish për të 

afërmit në këtë kohë kur virusi po prek potencialisht 
më të prekurit dhe të sfiduarit mjekësorë. Nëse ata 
duan pushim, nëse duan të punojnë nga shtëpia, 
nëse duhet të kenë pak hapësirë   për t'u kujdesur 
për familjarët e tyre, vepruam sipas kësaj logjike 
dhe ua mundësuam atë.

• Paraja është mbret në një kohë krize dhe gjithçka 
duhet të bëhet për të parë si afatshkurtër ashtu 
edhe afatgjatë në shënde�n financiar të organi-
zatës. Në fund të fundit, punonjësit tanë, furnitorët 
dhe klientët varen nga lidershipi ynë për të 
udhëhequr, jo vetëm emocionalisht, por edhe me 
kujdes në l idhje me financat afatgjata të 
organizatës. Në këtë kontekst, me sukses, kemi 
arritur të menaxhojmë edhe financat e ndër-
marrjes.

Nga java e parë e muajit maj, sipas rekomandimeve të 
ins�tucioneve shëndetësore, gradualisht filluan 
lehtësimet dhe kthimi gradual në normalitet por 
gjithnjë me masat mbrojtëse të mbajtjes së distancës 
sociale, mbajtjes së maskës dhe pastrimin apo 
dezinfek�min e duarve. 

Duke marrë parasysh rëndësinë që ka mirëmbajtja 
preven�ve e sistemit të transme�mit për të siguruar 
shkallë të lartë të disponueshmërisë dhe be-
sueshmërisë së rrje�t transmetues, në këtë kohë 
rikthyem edhe zba�min e Planit të Mirëmbajtjes, por 
gjithnjë në respek�m të masave mbrojtëse adekuate. 

Deri në mes të muajit Qershor, me kënaqësi e 
potencoj që KOSTT ka arritur të menaxhojë rrjedhën e 
punës me sukses në të gjitha aspektet. Deri në këtë 
moment, asnjë punonjës i kompanisë nuk është 
infektuar me coronavirus dhe funksionimi i Sistemit të 
Transme�mit dhe i Tregut të Energjisë Elektrike ka 
rrjedhur pa ndonjë sfidë madhore. Virusi ende është 
ak�v në mbarë botën, por situata në shumicën e 
shteteve është nën kontroll, derisa po punohet 
intenzivisht për gjetjen e vaksinës që do e shpëtonte 
njerëzimin nga ky armik I padukshëm. 

Dua të shtoj edhe këtë se edhe pse kohë pandemie 
me COVID-19, kemi arritur me sukses të arrijmë 
aprovimin e Marrëveshjes së re të Kyçjes KOSTT – 
ENTSO-E, aprovuar me votë nga anëtarët e 
RGCE/ENTSO-E më 20.04.2020 me: 22 vota Për, 4 
Abstenime dhe 3 vota Kundër.

OPERATOR SISTEMI TRANSMISIONI DHE TREGU sh.a.
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Operimi i bllokut të përbashkët Kosovë – Shqipëri

Roli i operatorit të sistemit (OST)është operimi i 

sistemit transmetues në mënyrë të sigurt 24 orë 

gjatë tërë vi�t d.m.th. 365 ditë si dhe mirëmbajtja 

dhe zhvillimi i sistemit transmetues.

Për të operuar sistemin në mënyrë të sigurt 

operatori i sistemit duhet ta monitoroj dhe kontrolloj 

disponueshmërinë e sistemit dhe të bëjë balancimin 

e sistemit në kohë reale. Përmes balancimit të 

sistemit në kohë reale  garantohet që gjenerimi dhe 

konsumi janë në ekuilibër dhe kështu garantohet 

mbajtja e frekuencës së sistemit brenda kufijve të 

lejuar. Për këtë qëllim të gjitha OST-të që operojnë si 

zona rregulluese në kuadër të Evropës kon�nentale 

janë përgjegjëse për balancimin e zonës së tyre dhe 

duhet të operojnë në mënyrë të koordinuar me 

zonat rregulluese fqinje dhe në kuadër të Evropës 

kon�nentale që si tërësi përbëjnë zonën sinkrone.

Pra zona rregulluese është një pjesë koherente e 

sistemit interkonek�v që operohet nga një operator i 

vetëm i sistemit dhe ka për detyrë balancimin e 

sistemit në atë zonë. 

Në vazhdimësinë e ndryshimeve të rregulla�vës  

Evropiane për sektorin e energjisë që kanë për qëllim  

dekarbonizimin e sistemit elektroenergje�k,   

balancimi i sistemit është një komponentë shumë e 

rëndësishme për të mundësuar integrimin e 

burimeve të renovueshme të energjisë. Për këtë 

qëllim me qellim te balancimit me te leht te sistemit,  

Kodi i operimit të sistemit i njohur si SOGL (System 

Opera�on Guidline) dhe Kodi i balancimit janë 

avancuar shumë në aspek�n e shkëmbimit dhe 

ndarjes së rezervave rregulluese si ndërmjet zonave 

po ashtu edhe ndërmjet blloqeve rregulluese.

Për balancimin e sistemit në një zonë rregulluese, 

operatori i sistemit përdor rezervat rregulluese të 

sistemit siç janë: 

1. Rezerva e kontrollit të frekuencës-FCR (Frequency 

Containment Reserve ose rezerva primare),  

2. Rezerva e restaurimit automa�k të frekuencës - 

aFRR (Automa�c Frequency Restora�on Reserve),

3. Rezerva e restaurimit manual të frekuencës - 

mFRR (Manual Frequency Restora�on Reserve)

4. Rezerva zëvendësuese - RR (Replacement 

Reserve) 

Këto rezerva ndihmojnë operatorin e sistemit për të 

balancuar sistemin në kohë reale në rastet kur 

gjenerimi dhe konsumi janë në jobalance për shkak 

të planifikimit jo adekuat, rënjes së njësive nga puna, 

rënjes së papritur të ngarkesës etj. Ak�vizimi i këtyre 

rezervave nga aspek� kohor është i ndryshëm. 

KOSTT si Operator Sistemi Transmisioni dhe Tregu në 

Kosovë në kuadër të Evropës kon�nentale është në 

proces të Marrëveshjes së re të Kyçjes me OST-të e 

Evropës kon�nentale. Me hyrjen në fuqi të 

Marrëveshjes së Kyçjes, KOSTT bëhet zonë 

rregulluese (LFC area) e pavarur në kuadër të Bllokut 

rregullues Kosovë  - Shqipëri i njohur si blloku AK. Për 

shkak të mosnjohjes së KOSTT si zonë rregulluese në 

kuadër të Evropës kon�nentale,  KOSTT nuk ka bërë  

alokimin e kapaciteteve ndërkufitare të Kosovës me 

vendet fqinje dhe rrjedhimisht edhe mbledhjen e të 

Kadri Kadriu, Zv.Kryeshef Ekzeku�v

KOSTT
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hyrave nga alokimi i kapaciteteve. Po ashtu  deri në 

vi�n 2016 KOSTT nuk ka mbledhur të hyrat nga 

transi� i energjisë  nëpër rrje�n transmetues të 

Kosovës. Bllokimi i operimit të KOSTT si zonë 

rregulluese nga pala Serbe ka shkaktuar kosto të larta 

në sistemin elektroenergje�k të Kosovës në 

përgjithësi. Përveç asaj që u tha me lart si pasojë e 

mos implemen�mit të Marrëveshjes së parë të 

Kyçjes KOSTT/ENTSO-E e cila ishte nënshkruar në 

vi�n 2015 janë edhe devi j imet e s istemit 

interkonek�v. Operimi në rrethana të �lla ka bërë që 

KOSTT të ketë vësh�rësi të mëdha të balancimit të 

sistemit.

Që nga vi� 2014 kur është arritur Marrëveshja për 

energji ndërmjet Kosovës dhe Serbisë,  KOSTT ka 

bërë përpjekje maksimale që statusi i operimit të 

KOSTT në kuadër të Evropës kon�nentale të 

ndërrohet dhe Marrëveshja e Kyçjes e nënshkruar në 

vi�n 2015 të futet në fuqi në mënyrë që KOSTT të 

operoj si bllok rregullues i pavarur. Kjo nuk ka qenë e 

mundur për shkak të obstruksioneve të palës serbe 

në ENTSO-E. Në prill të vi�t 2020 është votuar 

Marrëveshja e re e Kyçjes e cila pritet të hyjë në fuqi 

në vjeshtë 2020. Deri në vo�min e Marrëveshjes së 

re të kyçjes janë bërë shumë ak�vitete të 

rëndësishme që kanë kontribuar që KOSTT të 

dëshmoj se do � përmbush obligimet që rrjedhin nga 

kjo marrëveshje. Këto obligime janë kërkesa të 

marrëveshjes se re SAFA dhe kodeve të rrje�t. 

Me qëllim të operimit ekonomik të sistemit në 

kuadër të Evropës janë zhvilluar  kodet e rrje�t që 

lejojnë OST-të të organizohen në grupe më të mëdha 

që d.m.th. të themelojnë blloqe ku disa OST 

bashkarisht mund të op�mizojnë rezervat e 

rregullimit të sistemit. Qëllimi i krijimit të bllokut 

është operimi dhe balancimi me i lehtë i sistemit, 

zvogëlimi i kostove të rezervës së sistemit.

Keshtu KOSTT dhe OST Shqipëri kanë analizuar 

operimin e dy sistemeve perkateses dhe kanë bërë 

disa studime në lidhje me përfi�met ekonomike të 

operimit të dy OST-ve në kuadër të bllokut të 

përbashkët. Pas një pune shume intensive dhe një 

bashkëpunimi efikas  ndërmjet KOSTT dhe OST me 

date 26 nëntor u nënshkrua Marrëveshja e 

themelimit të Bllokut Kosovë-Shqipëri, i njohur si 

Blloku AK. Blloku AK do të përbëhet nga dy zona 

rregulluese KOSTT-OST. Marrëveshja është 

përga�tur nga të dy OST-të dhe është aprovuar nga 

rregullatorët përkatës të vendeve tona. Marrëveshja 

e bllokut i është dërguar  Grupit Regjional të Evropës 

Kon�nentale (RGCE) për aprovim. RG CE në 

mbledhjen e mbajtur ne dhjetor te vi�t 2019 e ka 

konsideruar si hap të rëndësishëm për sigurinë e 

sistemit themelimin e kë�j blloku.

Sipas studimeve të bëra operimi në kuadër te bllokut 

AK per te dy OST-të sjell përfi�me ekonomike. 

Përfi�met ekonomike janë rezultat i dimensionimit 

të përbashkët të rezervave, shkëmbimit të rezervave 

dhe ndarjes së rezervave ndërmjet dy OST-ve.

Blloku i përbashkët AK ka qene një projekt i filluar më 

herët por që është konkre�zuar tani. Për këtë qëllim 

për të jetësuar themelimin e bllokut të përbashkët 

janë bërë inves�me gjatë ndër�mit të linjës 400kV 

Kosovë-Shqipëri. Në vi�n 2016 është komisionuar 

projek� LFC (Load frequency control) ndërmjet 

KOSTT dhe OST Shqipëri  që ka për qëll im 

shkëmbimin e rezervave të rregullimit automa�k, 

ne�min e imbalanceve dhe në fund themelimin e 

bllokut që mundëson dimensionimin e përbashkët të 

rezervave.

Për�imet ekonomike nga dimensionimi i rezervave 

janë evidente. Nëse të dy OST-të operojnë si blloqe 

të ndara atëherë secili bllok duhet të disponoj këto 

rezerva:

• Kosova: mFRR=270MW/-50 MW,  aFRR=±35MW

• Shqipëria: mFRR = 150 MW/-50MW, aFRR=±45MW

• Total rezerva e dy blloqeve Kosovës dhe Shqipërisë: 

mFRR=420MW/-100MW, aFRR=± 80MW

Kurse në një bllok të përbashkët kërkesa për 

rezervën manuale zvogëlohet dukshëm. Pra rezerva 

e bllokut të përbashkët është: mFRR= 270MW/-

50MW, ku  KOSTT do të siguroj kapacite�n prej 
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197MW dhe OST Shqipëri =73MW. Kështu që 

rezulton që  KOSTT do ta zvogëloj kërkesën për 

rezervë për 73MW dhe  OST =77 MW 

Nga ky  mode i operimit të dy OST-të do të zvogëlojnë 

koston e rezervës në baza  vjetore prej 4.9 

Mil.EUR/vit.

Meqenëse Kosova ka vësh�rësi në sigurimin e 

rezervave brenda sistemit për shkak se sistemi i 

Kosovës ka fleksibilitet të ulët për shkak të dominimit 

të operimit të njësive gjeneruese nga termocentralet 

atëherë përmes marrëveshjes së bllokut mundë-

sohet qasja në njësitë gjeneruese fleksibile në 

kuadër të sistemit elektroenergje�k shqiptar pra në 

hidrocentralet në Shqipëri të cilat kanë fleksibilitet të 

mja�ueshëm për të dhënë rezerva të sistemit.

Dimensionimi, këmbimi dhe ndarja e rezervave 

është hapi i parë dhe shumë i rëndësishëm i 

përfi�meve ekonomike të të dy vendeve. Kjo do të 

jetë si një udhërrëfyes për bashkëpunim të mëtejmë 

në themelimin e Bursës së përbashkët të energjisë 

(APEX) që dy vendet synojnë ta bëjnë gjatë vi�t 2020.

Marrëveshja e Bllokut AK obligon palët të punojnë 

bashkërisht në operimin e bllokut të përbashkët 

sipas detyrimeve që rrjedhin nga marrëveshja SAFA 

dhe SOGL dhe në harmoni me kodet nacionale të 

rrje�t. Referuar SOGL, një  nga pjesëmarrësit e 

Bllokut LFC duhet të jetë në rolin e monitorimit të 

bllokut. Për Bllokun AK  monitorues i bllokut është 

OST Shqipëri. Nisur nga kjo marrëveshje, që të kryhet 

monitorimi i bllokut, OST do ta ndërtoj skemën e 

monitorimit të bllokut përfshirë tërë perimetrin e 

bllokut sipas skemës së dhënë më poshtë. Krahas 

ndërhyrjeve në sistemin SCADA/EMS të OST është e 

nevojshme të ndërhyhet nga ana e KOSTT në RTU-të 

e N/St kufitare duke krijuar një ndërfaqe IEC 60870-

5-104 me sistemin SCADA të OST. 

Në mënyrë që Blloku AK të mund të kryej detyrimet 

opera�ve sipas kërkesave të ENTSO-E janë the-

meluar 5 grupe punuese që kanë punuar procedurat 

e operimit të Bllokut sipas marreveshjes. Procedurat 

e operimit përfshijnë këto procese: monitorimin e 

bllokut, dimensionimin e përbashkët të rezervave të 

rregullimit, ak�vizimi i rezervave të përbashkëta të 

rregullimit, operimi i bllokut në situatë emergjente 

dhe planifikimi afatgjatë i rezervave. Gjatë vi�t 2020 

me përmbushjet e kushteve teknike nga katalogu i 

masave KOSTT pritet të filloj operimin si zonë 

rregulluese dhe paralelisht edhe Blloku AK. Kjo është 

një e arritur shumë e rëndësishme për Sistemin 

Elektronergje�k të Kosovës dhe Shqipërisë.



Sistemi elektroenergje�k i Kosovës është një 

ndër sistemet me rëndësi vitale për 

funksionimin pothuajse të  të gjithë sektorëve 

tjerë në shoqërinë tonë dhe për këtë rol kyç ka 

Operatori i Transme�mit të Kosovës, andaj 

rëndësia e mirëmbajtjes së rrje�t të transme�mit 

është element  i  domosdoshëm për të 

mundësuar furnizim stabil dhe të qëndrueshëm 

me energji elektrike.

Situata me të cilën po përballemi me Pandeminë 

COVID-19, na ka obliguar që t'i përshtatemi 

rrethanave të reja me organizim të ri bazuar në 

Rëndësia e mirëmbajtjes së rrje�t të transme�mit dhe mirëmbajtja 
në kohë pandemie 

rekomandimin e Ins�tu�t Kombëtar të Shën-

detësisë Publike të Kosovës (IKSHP) dhe të 

Ministrisë së Shëndetësisë.

Duke pasur parasysh këtë, janë ndërmarrë 

veprimet konform situatës së krijuar.

Në fazën e parë të pandemisë janë krijuar ekipet 

kujdestare të ndara në dy grupe me qëndrim në 

vendin e tyre të punës vetëm për raste 

emergjente. Paraqitja e tyre në vendin e punës 

është organizuar në rotacion.

Në fazen e dytë kujdestaria është mbajtur ne 

shtëpi me ç'rastkipet janë ndarë në tri grupe të 

pavarura të punës në mënyrë që të evitohet 

mundësia eventuale e shpërndarjes së virusit 

ndërmjet stafit të mirëmbajtjes. Gjatë kësaj 

periudhe janë zhvilluar ak�vitete vetëm në raste 

emergjente apo intervenime preven�ve të cilat 

ishin në numër mja� të vogël. Fatmirësisht gjatë 

kësaj periudhe nuk kemi pasur ndonjë problem 

serioz, që është reflek�m i punës së mirë në 

mirëmbajtje si dhe inves�meve që kanë ndodhur 

Besim Gërxhaliu, 
Drejtor i Departmen�t, Operatori i Transmisionit

Pamje nga punimet në linjën 
interkonek�ve 400 kV LP 4372 që lidhë Nënstacionin 

400/110 kV Peja 3 me NS Ribarevina (Mali i Zi) 1
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ndër vite në sistemin elektroenergje�k, duke 

krijuar kështu siguri dhe besueshmëri të lartë të 

operimit të rrje�t të transme�mit. Gjatë kësaj 

ko h e  ke m i  p a s u r  d i s a  i nte r ve n i m e  n ë 

nënstacione të ndryshme si dhe remon�n e një 

linje interkonek�ve 400 kV.

Faza e tretë ka filluar me datë 04.05.2020 dhe 

krahas menaxhimit me pandemi, paralel do të 

zhvillohen edhe ak�vitetet në realizimin e planit 

të mirëmbajtjes.

Duke pasur parasysh këtë, është bërë një 

riorganizim ku është planifikuar mirëmbajtja e 

rregullt e aseteve bazuar në Planin Vjetor të 

Mirëmbajtjes për vi�n 2020, duke respektuar 

procedurat e njejta për shkyqje dhe mirëmbajtje.

Në këtë periudhë është planifikuar që stafi i 

mirëmbajtjes nga secili sektor të ndahet në dy 

grupe punuese të angazhuara ndaras në 

ak�vitetet në teren me qëllim të respek�mit sa 

më rigoroz të masave kundër COVID-19 dhe 

njëkohësisht rritjen e efikasite�t në punë me 

qellim të realizimit të planit të mirëmbajtjes. Kjo 

ka qenë e mundur falë numrit të mja�ueshëm të 

stafit të rekrutuar në dy vitet  e fundit të cilët tani 

më janë të gatshëm t'i marrin përgjegjësite në 

vendin e punës. Këtu duhet cekur që përveç stafit 

të mja�ueshëm dhe profesional, KOSTT posedon 

të gjitha pajisjet dhe makineritë e nevojshme për 

të realizuar të gjitha ak�vitetet e planifikuara për 

mirëmbajtje.

Në fund mirënjohje dhe falënderim i veçantë 

shkon për gjithë stafin e mirëmbajtjes të cilët me 

përkush�min, vullne�n dhe profesionalizmin 

kanë dhënë kontribut të çmueshëm në realizimin 

e objek�vave të KOSTT.

Pamje gjatë punimeve për largimin e materialeve 
të bartura nga shpendët në stabilimentet 

e tensionit 220 kV, fusha  e largpërcuesve LP 205/1 
dhe LP 267 në NS 400/220 kV Kosova 

Pamje nga punimet në linjën 
interkonek�ve 400 kV LP 4372 që lidhë Nënstacionin 

400/110 kV Peja 3 me NS Ribarevina (Mali i Zi) 1
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Bursa e Energjisë Elektrike- APEX 
(Tregu  i bashkuar Shqipëri –Kosovë)

I. HYRJE

Kosova dhe Shqipëria si Palë Kontraktuese të 
Komunite�t të Energjisë obligohen të përmbushin 
objek�vat nga Pakoja e Tretë e Bashkimit Evropian 
(BE) për liberalizimin e sektorit të energjisë  në 
veçan� objek�ven mbi Modelin e Synuar  të tregut të 
energjisë elektrike me shumicë dhe janë zotuar 
ligjërisht për të liberalizuar, derregulluar dhe 
integruar tregjet e tyre të energjisë elektrike si hap 
drejt Tregut të Brendshëm Evropian të Energjisë 
Elektrike ("IEM"). Gurë themel i kë�j synimi të 
shumëfishtë është krijimi, operacionalizimi dhe 
bashkimi i tregjeve të organizuara ditore (DAM). Në 
Sami�n e Ballkanit Perëndimor, të mbajtur në Vjenë 
më 27 Gusht 2015, shtetet e Ballkanit Perëndimor 
vendosën të krijojnë operatorë (bursa të energjisë 
elektrike) për operimin dhe rrjedhimisht bashkimin e 
tregjeve DAM në një treg rajonal, krijimin e një tregu 
balancues ndërkufitar si dhe të vënë në shfrytëzim 
Zyrën për Ankand të Koordinuar  për alokimin e 
kapaciteteve ndërkufitare, që tashmë ekziston si SEE 
CAO. 

Mbi këtë bazë OST dhe KOSTT në bashkëpunim me 
ERE dhe ZRrE  (autoritete rregullatore të Shqipërisë 
dhe Kosovës) dhe me mbështetje të qeverisë së 
Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës,  
janë pajtuar për themelimin e bursës së përbashkët  
të energjisë elektrike si hap i parë drejt integrimit në 
tregun e integruar Evropian, IEM. 

II. KARAKTERISTIKAT E TREGUT TË BASHKUAR  
(APEX)

Kosova dhe Shqipëria, janë tregje të vogla dhe 
jolikuide ku ka  mungesë të  divergjencës të 
kapaciteteve gjeneruese dhe varësi nga impor� i 
energjisë elektrike nga tregu rajonal jo-likuid dhe jo 
transparent. Kompanitë e tanishme në të dy vendet 
karakterizohen nga një jo-efikasitet i lartë dhe 
shfrytëzim jo-op�mal i burimeve prodhuese. 

Aktualisht Kosova ka njësi gjeneruese jo-fleksibile 
(mbi 90 % e prodhimit është e bazuar në linjit) dhe të 

pamja�ueshme për të mbuluar kërkesën gjithnjë në 
rritje të konsumit. Kapacitetet prodhuese në Shqipëri 
mbi 95% janë me bazë hidrike. Si rezultat, prodhimi i 
energjisë elektrike në Shqipëri dhe siguria e furnizimit 
varen shumë nga kushtet hidrike e kryesisht në 
sezonet e thata.

Kosova  dhe Shqipëri kanë ndërlidhje të fortë me linja 
ndërkufitare transmetuese me kapacitet të 
disponueshëm transmetues në vlerë rreth 800MW. 
Po ashtu edhe Kosova edhe Shqipëria ndërlidhen me 
shtetet fqinje me linja ndërkufitare me kapacitet të 
disponueshëm transmetues me vlerë mbi 600MW 
me secilin shtet.

III. PROCESET KRYESORE OPERATIVE TË 
BURSËS SË ENERGJISË ELEKTRIKE (APEX)

APEX  do të operoj njëkohësisht si treg i organizuar 
DAM dhe si treg i bashkuar Kosovë- Shqipëri për të 
siguruar likuiditet dhe konkurrencë dhe do të aplikoj 
ankand implicit të kapaciteteve ndërkufitare, që 
tashmë është në zba�m në shumicën e tregjeve 
Evropiane. 

 Skender Gjonbalaj, 
Drejtor i Departmen�t të Operimit të Tregut

KOSTT
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APEX ka për qëllim bashkimin e tregut DAM të 
energjisë elektrike në Shqipëri dhe Kosovë në mënyrë 
efikase dhe me kosto efek�ve dhe bashkimin e tyre 
me tregun  rajonal.

Organizimi i ankandeve në APEX do të organizohet 
nga  një operator i tregut me përvojë Evropiane 
(Sistemi opera�v  i Bursës së Energjisë) si Ofrues 
Shërbimi për APEX. Kjo do të thotë që Ofruesi i 
Shërbimit do të sigurojë pla�ormën e treg�mit 
(sistemi elektronik i treg�mit), algoritmin dhe 
llogaritjen (çmim-formësim, volumit të energjisë ...).

Për nevoja opera�ve të bashkimit të tregut, APEX do 
të krijoj  degën e  APEX në Kosovë. Ndërmarrja degë 
do të jetë një en�tet juridik i regjistruar në Kosovë 
përgjegjës për marrëdhëniet me Palët  Tregtare në 
Kosovë. Kjo degë do të jetë përgjegjëse për të gjitha 
çështjet administra�ve, ta�more dhe doganore në 
përputhje me kornizën ligjore të Kosovës.

APEX si treg i organizuar, do të ofrojë shërbimet e 
mëposhtme të:

•  Tregut e një dite përpara – tregut të ditës në avancë 
(DAM);

•  Tregut brenda ditës (IDM);
•  Treg�mit të produkteve të veçanta (PS);
•  Bashkimit të Tregut (MC).

IV. Benifitet nga APEX

APEX do të sigurojë sinjale të nevojshme për 
inves�met e ardhshme në prodhimin e energjisë 
elektrike në Kosovë dhe Shqipëri, për inves�met në 
rrjetet e transme�mit të energjisë elektrike  dhe 
shfrytëzimin më efikas të burimeve ekzistuese nga 
ana tjetër.

APEX  duke pasur parasysh  karakteris�kat 
komplementare të  tregut në Kosovë dhe Shqipëri do 
të ofroj:

• Treg konkurrues, transparent dhe çmim më të lirë të 
energjisë elektrike

•  Shfrytëzim op�mal të burimeve prodhuese 
• Shfrytëzim op�mal të kapaciteteve ndër-kufitare 

transmetuese

Masat e ndërmarra nga KOSTT në parandalimin e përhapjes 
së pandemisë COVID-19 

Sektori për Siguri, Shëndet dhe Mjedis (SShM) 
funksionon dhe operon brenda Departamen�t të  

Burimeve Njerëzore, duke pasur përgjegjësinë për të 
gjitha zhvillimet dhe implemen�met e poli�kave të 
sigurisë, shënde�t dhe mjedisit sipas stan-dardeve 
OHSAS 18001 (ISO 45001) dhe ISO 14001. 

Sektori SShM zhvillon dhe implementon program të 
vetëdijësimit për siguri, shëndet dhe mjedis për 
punëtorët e KOSTT si dhe siguron përga�tjen dhe 
zba�min e planeve për inspek�m në teren mbi 
zba�min e masave të sigurisë dhe shënde�t në punë 
dhe mbrojtjen e mjedisit në objekte elektro-
energj�ke,  gjatë procesit të  mirëmbajtjes së rrje�t 
dhe riparimit nga ekipet e KOSTT si dhe gjatë 
implemen�mit të projekteve nga kontraktuesit.

Që nga data 11 mars 2020 fokusi kryesor  ka qenë 
marrja e masave për parandalimin e përhapjes së 
pandemisë Covid-19 si dhe menaxhimi i sigurimit 

shëndetësor të punëtorëve, asis�mi i punëtorëve në 
çështjet e mbulimit të sigurimeve shëndetësore dhe 
problemet e ndërlidhura me këtë çështje. 

Xhafer Arifi, Menaxher i Sektorit Siguria, 
Shënde� dhe Mjedisi

KOSTT
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Me shpalljen e pandemisë Covid-19 nga Organizata 
Botërore e Shëndetësisë (OBSH), KOSTT ka ndërmarrë 
masat paraprake për parandalimin e përhapjes së 
pandemisë dhe ruajtjen e shënde�t të punëtorëve. Janë 
përga�tur dy skenar për organizimin e stafit dhe procesit 
të punës për � vënënë zba�m në rast të paraqitjes së 
virusit dhe kufizimit të lëvizjes.

Sektori SShM që nga fillimi i paraqitjes së virusit ka 
qenë dhe është në kontakt të vazhdueshëm me 
Ins�tu�n Kombëtar të Shëndetësisë Publike (IKSHP) 
për marrjen e informacioneve rreth masave të cilat 
duhet të zbatohen nga punëtorët. Me këtë rast që në 
ditët e para janë ndërmarrë një sërë masash. 

E menjëhershme ka qenë vendosja e panove në të 
cilat janë të përshkruara masat për parandalimin e 
infeksionit me Covid 19, të cilat janë vendosur në 
vende më të frekuentuara nga punëtorët e KOSTT-it. 
Furnizimi me dezinfektues për secilën zyre, pajisja e të 
gjithë punëtorëve me maska mbrojtëse si dhe me 
dorëza njëpërdorimëshe. 

Bazuar në vendimin e Qeverisë së Kosovës nr.01/07 të 
dt.11.03.2020 për dezinfek�min e objekteve, 
menjëherë me datë 12.03.2020 sektori SShM ka 
filluar dezinfek�min e të gjitha hapësirave të 
objekteve dhe ka vazhduar në baza javore.

Vlerësohet angazhimi dhe kontribu� i KOSTT në Konferencën 
e I-rë të CIGRE Kosovë 

Në kuadër të konferencës së parë që u organizua 
në Prish�në nga Komite� Nacional i CIGRE 

Kosovë, pjesë e Asociacionit ndërkombëtar për 
sistemet e mëdha elektrike CIGRÉ (Interna�onal 
Council on Large Electric Systems) me seli në Paris, 
Kryeshefi ekzeku�v i KOSTT z.Ilir M.Shala pranoi 
mirënjohje si një nga mbështetësit më të mëdhenj të 
kësaj organizate profesionale. 

Në kuadër të konferencës që u zhvillua nga data 6-8 
Nëntor 2019, ekspertë të fushave energje�ke nga 

KOSTT prezentuan punimet e tyre si dhe ishin pjesë e 
paneleve ku u diskutuan tema të rëndësishme në 
sektorin e energjisë me fokus në integrimin e 
burimeve të renovueshme të energjisë në sistemin 
energje�k si dhe poli�kave të sektorit të energjisë 
elektrike.

Në konferencë morën pjesë rreth 200 pjesë-marrës, 
ekspertë të fushës së energjisë nga vendi, rajoni dhe 
Evropa.

CIGRE

CIGRE

OPERATOR SISTEMI TRANSMISIONI DHE TREGU sh.a.



OPERATOR SISTEMI TRANSMISIONI DHE TREGU sh.a.

BULETINI Nr. 17  Vi� XIII  2020• • Faqe 13

qëllim promovimin e bashkëpunimit të OST-ve 

(Operatorët e Sistemit të Transme�mit) në funksion 

të operimit të sigurt të Sistemeve Energje�ke si dhe 

minimizimit të kostove të operimit.

Me këtë, fillon bashkëpunimi i parë konkret i 

shkëmbimit të rezervave në kuadër të dy tregjeve 

energje�ke Kosovë-Shqipëri me synimin e mëtejmë 

për jetësimin e Bursës së përbashkët të energjisë 

(APEX) në kuadër të së cilës do të mundësohet që 

edhe palët e tjera tregtare të bëhen pjesë e bursës që 

do të themelohet së shpej�.

Me ras�n e nënshkrimit të marrëveshjes, Kryeshefi 

Ekzeku�v i KOSTT z.Ilir M. Shala theksoi se kjo është 

marrëveshje historike për Kosovën dhe KOSTT-in, 

meqë deri më tani ne si KOSTT kemi qenë brenda 

Zonës Rregulluese serbe (EMS), gjegjësisht brenda 

bllokut rregullues SMM (Serbi, Mali i Zi dhe Maqedoni 

e Veriut) dhe tani me nënshkrimin e kësaj 

marrëveshjeje me OST (Shqipëri) dhe fillimin e 

implemen�mit të saj në prill të vi�t 2020, defini�visht 

shkëputemi nga ombrella e Zonës Rregulluese serbe 

EMS dhe bëhemi pjesë e Bllokut Rregullues me OST 

Shqipëri, ku me implemen�min e kësaj marrëveshje 

rritet dhe garantohet siguria e operimit dhe 

balancimit të sistemit elektro-energje�k të Kosovës, 

sipas standardeve të kërkuara nga ENTSO-E.

z.Skerdi Drenova, Administratori i përgjithshëm i OST 

theksoi se krijimi i Bllokut të Kontrollit “OST-KOSTT” 

garanton sigurinë e operimit për të dy Sistemet 

Elektroenergje�ke dhe krijon kushte të favorshme për 

shfrytëzimin op�mal të burimeve gjeneruese brenda 

Bllokut.”

Pa s  n j ë  p u n e  s h u m ë  i nte n s i ve  d h e  n j ë 

bashkëpunimi efikas ndërmjet Operatorit të 

Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë 

elektrike të Kosovës (KOSTT) dhe Operatorit të 

Sistemit të Transme�mit të Shqipërisë OST, me 26 

Nëntor 2019, në Tiranë u nënshkrua Marrëveshja e 

themelimit të Bllokut Rregullues të Sistemeve 

Energje�ke Kosovë-Shqipëri (Blloku AK).

Operimi si Bllok Rregullues i përbërë prej dy zonave 

rregulluese KOSTT dhe OST, ka për qëllim operimin 

më të lehtë të dy sistemeve elektroenergje�ke si nga 

aspek� teknik ashtu dhe ai ekonomik. Kjo do të 

mundësojë operimin dhe balancimin më të lehtë të të 

dy sistemeve, zvogëlimin e kostove dhe shkëmbimin e 

rezervave të sistemeve.

Marrëveshja në �alë është nënshkruar, në dijeni të 

ENTSO-E, me pëlqimin e dy rregullatorëve nacionalë 

të energjisë ZRrE (Kosovë) dhe ERE (Shqipëri). Kjo 

marrëveshje është parakusht për operimin e pavarur 

të KOSTT-it dhe parashihet të hyjë në fuqi, pas 

nënshkrimit dhe fillimit të implemen�mit të 

Marrëveshjes së re të Kyçjes në mes të KOSTT dhe 

ENTSO-E.

Marrëveshja është po ashtu në përputhje me 

kërkesat e reja të Kodit të Rrje�t të ENTSO-E që ka për 

Nënshkruhet Marrëveshja Historike për themelimin e Bllokut 
Rregullues të Sistemeve Energje�ke Kosovë-Shqipëri (Blloku AK)

KOSTT

KOSTT
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Studentët nga Universite� i Shkencave të Aplikuara Haaga-Helia 
nga Finlanda vizituan KOSTT sh.a

Duke përdorur një qasje unike arsimore që lëviz 
përtej leksioneve në klasë, një grup studentësh të 

Universite�t të Shkencave të Aplikuara Haaga-Helia nga 
Finlanda në krye me profesorin e biznesit ndërkombëtar 
Dr. Evariste Habiyakare vizituan Operatorin e Sistemit, 
Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të 
Kosovës (KOSTT sh.a.).

Përmes prezan�meve të ndryshme nga ekspertë të 
fushës, studentët patën mundësi të informohen për 
veprimtarinë dhe rolin e KOSTT në sektorin e energjisë 
në Kosovë, zhvillimin e tregut, të ardhmen e industrisë 
energje�ke si në Kosovë ashtu edhe në spektrin global,  

kulturën e të bërit biznes në sektorin e energjisë në 
Kosovë si dhe qasjen ndaj publikut në këtë drej�m.

Me këtë rast, Alban Imeri-Drejtor i Departamen�t për 

Zhvillim të Rrje�t dhe Projekteve në KOSTT së bashku me 

bashkëpunëtorët, falënderuan Dr. Evariste Habiyakare 

dhe studentët pjesëmarrës për interesimin që kanë 

shprehur për t'u njohur për së afërmi me veprimtarinë e 

KOSTT dhe zhvillimet aktuale në sektorin e energjisë, 

ndërsa të rinjët nga Finlanda u ndanë shumë të kënaqur 

me mikpritjen si dhe me informacionet që morën në 

kuadër të vizitës që zhvilluan.

KOSTT

Në vazhdën e përkrahjes dhe krijimit të mundësive 
për diversifikimin e burimeve të energjisë elektrike 

në vend, me 13 dhjetor 2019 Kryeshefi Ekzeku�v i KOSTT 
sh.a z.Ilir M. Shala dhe Drejtori i BondCom z.Enver Cacaj 
nënshkruan Marrëveshjen për Kyçje në Sistemin 
Transmetues të Kosovës, të Parkut energje�k me erë 
“Budakova”. 

Ky Park energje�k do të kyçet në rrje�n e tensionit të 
lartë 110 kV si dhe do të ketë kapacitet të instaluar 
gjenerues prej 46 MW.  

Pas shqyr�mit të aplikacionit nga KOSTT dhe 
nënshkrimit të Marrëveshjes për Kyçje në Sistemin 
Transmetues, Parku Energje�k me erë “Budakova” do të 
ndërtohet në Komunën e Therandës dhe pritet që të 
fillojë me gjenerimin e megavatëve të parë në fund të 
vi�t 2022.    

Nënshkruhet Marrëveshja për Kyçje në Sistemin e Transme�mit 
të Kosovës edhe i një gjeneruesi të energjisë nga burimet e ripërtërishme   

Në harmoni me objek�vat e Strategjisë shtetërore të 
Energjisë 2017-2026, inves�met e vazhdueshme të cilat 
i ka realizuar KOSTT në Sistemin e Transme�mit gjatë 
dekadës së fundit, kanë krijuar kushte të favorshme për 
akomodimin e kapaciteteve të reja gjeneruese të 
energjisë elektrike dhe njëherit përkrahjen e integrimit 
të burimeve të ripërtëritshme në rrje�n transmetues.

KOSTT
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Kryeshefi Ekzeku�v i KOSTT z.Ilir M. Shala me 

bashkëpunëtorë, me 13 Janar 2020 pritën në 

vizitën e parë të realizuar në Kosovë menaxh-

men�n e lartë të Operatorit të Sistemit të 

Transme�mit të Zvicrës (SwissGrid) në krye me 

Kryeshefin Ekzeku�v z.Yves Zumwald.

Në kuadër të takimit, delegacioni zviceran u 

njo�ua me rezultatet dhe sukseset në KOSTT si 

dhe me zhvil l imet drejt integrimeve në 

mekanizmat ndërkombëtar të fushës së energjisë 

elektrike.

Kryeshefi Ekzeku�v z.Shala me këtë rast potencoi 

përkush�min e palëkundur të KOSTT për 

nënshkrimin e Marrëveshjes së re të Kyçjes me 

ENTSO-E dhe fillimin e operimit të pavarur 

brenda Zonës Sinkrone të Evropës Kon�nentale, 

sipas afa�t të paraparë nga RGCE/ENTSO-E 

(Grupi Regjional i Evropës Kon�nentale në 

kuadër të ENTSO-E), 14 Prill 2020. Në këtë 

drej�m të pranishmit, gjithashtu, u njo�uan 

edhe me zhvillimet më të reja sa i përket 

Nënshkrimit të Marrëveshjes për themelimin e 

Bllokut Rregullues Kosovë-Shqipëri, imple-

Menaxhmen� i lartë i Operatorit të Sistemit të Transme�mit 
të Zvicrës (SwissGrid) vizitoi KOSTT-in   

men�mi i së cilës gjithashtu do të fillojë me 

përfundimin e proceseve të lartcekura.

Në anën tjetër, Kryeshefi Ekzeku�v i SwissGrid 
z.Yves Zumwald e shprehi mbështetjen e �j për 
KOSTT drejt integrimeve në mekanizmat 

ndërkombëtarë si operator i sistemit të 
transme�mit i ndërlidhur me rrje�n evropian të 
energjisë elektrike si dhe theksoi rëndësinë, që ka 
zgjidhja e sfidave, me të cilat përballet KOSTT në 
drej�m të ndërprerjes së devijimeve/tërheqjes 
së energjisë nga Sistemi Elektroenergje�k i 
Evropës Kon�nentale.

Swissgrid si anëtar ak�v i Rrje�t të Operatorëve 
Evropianë të Sistemit të Transme�mit të 
Energjisë Elektrike (ENSTO-E), gjithashtu mban 
rolin e Qendrës Koordinuese, e cila përfshin 
Francën, Spanjën, Portugalinë, Italinë, Austrinë si 
dhe vendet e Evropës Juglindore, duke përfshirë 
dhe Kosovën.

Të dy udhëheqësit e kompanive simotra u 

dakorduan në thellimin e bashkëpunimit të 

mëtutjeshëm në mes të KOSTT dhe Swissgrid.

KOSTT
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Delegacioni nga Ministria e Bashkëpunimit Ekonomik 
të RF të Gjermanisë dhe KfW vizitoi KOSTT-in

Zv.Kryeshefi Ekzeku�v i KOSTT z.Kadri Kadriu 

me bashkëpunëtorë, me 24 Janar 2020 

pritën në takim delegacionin gjerman në krye me 

zyrtaren e lartë përgjegjëse për Kosovën nga 

Ministria e Bashkëpunimit Ekonomik të 

Republikës Federale të Gjermanisë znj. Michala 

Brinkhaus e cila ishte e shoqëruar edhe nga 

zyrtarë të lartë nga Ambasada Gjermane në 

Kosovë dhe Banka Gjermane për Zhvillim-KfW.

Duke i falënderuar për kontribu�n e vazhdu-

eshëm financiar të Qeverisë Gjermane përmes 

KfW në zhvillimin e Sistemit të Transme�mit të 

Kosovës, z.Kadriu i njo�oi të pranishmit për 

rëndësinë dhe benefitet e këtyre inves�meve në 

sigurinë e furnizimit me energji elektrike dhe 

mirëqenien e qytetarëve të Republikës së 

Kosovës.

z.Kadriu gjithashtu foli rreth sfidave me të cilat 

përballet KOSTT në drej�m të integrimit në 

mekanizmat Evropian të Sistemeve Elektro-

energje�ke, dhe angazhimet që po bëhen në 

drej�m të avancimit të KOSTT në këtë drej�m.

Në kuadër të takimit, z. Gazmend Kabashi-

menaxher i zyrës për zhvillim dhe planifikim 

afatgjatë prezantoi pasqyrën e Sistemit Elektro-

energje�k të Kosovës, kapacitetet e Rrje�t të 

Transme�mit dhe mundësitë për kyçjen e 

kapaciteteve të reja gjeneruese duke përfshirë 

burimet e renovueshme të energjisë elektrike si 

dhe ro l in  dhe rëndës inë e  S istemit  të 

Transme�mit të Kosovës në rrje�n e ndërlidhur 

rajonal dhe atë evropian të energjisë elektrike.

Delegacioni gjerman vlerësoi lartë sukseset e 

arritura të KOSTT dhe u shpreh i kënaqur me 

rezultatet nga inves�met e realizuara me fondet 

e Qeverisë Gjermane përmes KfW.

KOSTT

KOSTT



zonë/bllok rregullues në kuadër të Evropës 
Kon�nentale, ku pas kësaj KOSTT do të marrë të 
gjitha përgjegjësitë për të balancuar sistemin dhe 
për të ndaluar devijimet e paqëllimshme.

z. Shala, po ashtu falënderoi përfaqësuesit e 
ambasadave të vendeve të Quint-it dhe të gjithë 
partnerët ndërkombëtarë për mbështetjen e 
vazhdueshme që po i japin KOSTT-it në fuqizimin 
e proceseve dhe sensibilizimin e çështjes së 
operimit të pavarur nga Serbia ku si rezultat 
KOSTT tashmë me 26 Nëntor 2019 ka nënshkruar 
Marrëveshjen e themelimit të Bllokut Rregullues 
të Sistemeve Energje�ke Kosovë-Shqipëri (Blloku 
AK).

Delegacioni diploma�k vlerësoi lartë punën dhe 
përkush�min e KOSTT s i  dhe shprehën 
mbështetjen e tyre për KOSTT në vazhdën e 
integrimeve rajonale dhe fillimit të operimit të 
pavarur në kuadër të Bllokut Rregullues të 
përbërë prej dy zonave rregulluese KOSTT dhe 
OST Shqipëri.

OPERATOR SISTEMI TRANSMISIONI DHE TREGU sh.a.
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Me datë 29 Janar 2020, në ambientet e 
ndërtesës Qendrore të KOSTT, Kryeshefi 

Ekzeku�v i KOSTT sh.a z.Ilir M. Shala me 
bashkëpunëtorë, pri� në takim informues 
përfaqësuesit e Ambasadave të shteteve të 
Quin�t në Kosovë (Ambasada e Shteteve të 
Bashkuara, Ambasada e RF Gjermane, Ambasada 
Franceze dhe Ambasada e Britanisë së Madhe) 
përfaqësuesit e Zyrës së Bashkimit Evropian, 
Ambasadës Zvicerane në Kosovë si  dhe 
përfaqësuesit e ins�tucioneve relevante 
vendore.

z.Shala, njo�oi pjesëmarrësit për së afërmi në 
lidhje me rolin e KOSTT në sistemin elektro-
energje�k të Kosovës, sfondin e Marrëveshjes së 
re të Kyçjes me ENTSO-E, statusin dhe hapat e 
ardhshëm të Marrëveshjes së re të Kyçjes me 
ENTSO-E si dhe themelimin e Bllokut AK Shqipëri-
Kosovë, ku objek�v kryesor i KOSTT është që 
Marrëveshja e re e Kyçjes të jetë në fuqi më 15 
Prill 2020 dhe KOSTT të fillojë funksionimin si 

Kryeshefi Ekzeku�v i KOSTT sh.a, pri� në takim informues 
përfaqësuesit e Ambasadave të Quin�t, Bashkimit Evropian 
dhe Zvicrës në Kosovë

KOSTT

KOSTT



Nën organizimin e Agjencionit Amerikan për Zhvillim 
Ndërkombëtar (USAID), Edison Electric Ins�tute 

nga Washington DC dhe USEA Energy Technology and 
Governance Program (ETAG), Kryeshefi Ekzeku�v i 
KOSTT z.Ilir M.Shala ishte pjesë a panelit diskutues në 
uebinarin me temë “Zbutja e efekteve të COVID-19 në 
ndërmarrjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe 
Evropën Lindore”.

Në kuadër të uebinarit u prezentuan prak�kat më të 
mira të menaxhimit në vazhdimësi të punës së 
ndërmarrjeve gjatë pandemisë COVID-19. Para më 
shumë se 125 pjesëmarrësve online nga vende të 
ndryshme të botës, z.Shala prezentoi masat e 
ndërmarra nga KOSTT për ruajtjen shënde�t të 
punonjësve gjatë periudhës së pandemisë si dhe masat 
që janë ndërmarrë për të siguruar operimin e sigurtë 
dhe të besueshëm të Sistemit të Transme�mit dhe 
Tregut të Energjisë Elektrike të Kosovës.

Kryeshefi Ekzeku�v i KOSTT, pjesë e panelit në uebinarin "Zbutja e efekteve  të 
COVID-19 në ndërmarrjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Evropën Lindore"

KOSTT

Në kuadër të angazhimeve në funksion të 
avancimit të partneriteteve, bashkë-punimit 

dhe integrimit në mekanizmat ndërkombëtar, me 25 
shkurt 2020, Kryeshefi Ekzeku�v i Operatorit të 
Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë 
elektrike të Kosovës (KOSTT) z.Ilir M. Shala nënshkroi 
Memorandum Mirëkup�mi me Operatorin e Sistemit 
të Transme�mit të Zvicrës (SwissGrid).  

Swissgrid si anëtar ak�v i Rrje�t të Operatorëve 
Evropianë të Sistemit të Transme�mit të Energjisë 
Elektrike (ENTSO-E) gjithashtu mban rolin e 
përgjegjësit për Qendrën Koordinuese Jug, dhe në 
kuadër të kë�j roli përmes Marrëveshjes së 

KOSTT sh.a nënshkruan Memorandum Mirëkup�mi 
me Operatorin e Sistemit të Transme�mit të Zvicrës-SwissGrid

nënshkruar do të mund të sigurojë asistencë teknike 
si dhe trajnim për punonjësit e KOSTT në fushën e 
Rregullimit të Frekuencës-Ngarkesës (LFC) si dhe 
zba�min dhe funksionimin e Bllokut Rregullues. 

“Kjo do të jetë një mundësi e shkëlqyer për operatorët 
tanë për zhvillim profesional dhe përga�tje për 
obligimet e reja, të cilat do t'i merr KOSTT-i së shpej� 
me fillimin e funksionimit të pavarur brenda Bllokut 
Rregullues Kosovë-Shqipëri dhe nënshkrimit të 
Marrëveshjes së re të Kyçjes me ENTSO-E”, theksoi me 
këtë rast z.Shala.

Të dy kompanitë  nënshkruese,  mirëpres in 
shkëmbimin e njohurive që do të jenë në dobi të 
ndërsjellë si dhe do të jenë në funksion të 
mbështetjes së stabilite�t të përgjithshëm të rrje�t të 
transme�mit të energjisë elektrike në gjithë Evropën.
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PËRFAQËSIMI I GRUAS NË KOSTT

Qasja në vendimmarrje

33.3% 

të pozitave 
menaxheriale 

në KOSTT e 
përbëjnë femrat.

Shkollimi

31% 

të punonjësve 
me shkollim të 

lartë janë femra.

Inxhinier

25.5% 

nga numri i 
përgjithshëm i 

inxhinierëve në 
KOSTT  janë femra. 

51.8% 
e femrave në vitin 2019, 

janë përfshi në programe 
të ndryshme të trajnimit 

dhe zhvillimit. 

Qasja në zhvillim dhe trajnime 

347 Punonjës

16.1% 

femra 

83.9% 

meshkuj

Në nivel global, numri i grave të kyçura në 
sektorin e energjisë është i ulët.

Nën moton EachforEqual, disa nga shumë gra të suksesshme të KOSTT 
flasin për rolin dhe sfidat e gruas në sektorin e energjisë

OPERATOR SISTEMI TRANSMISIONI DHE TREGU sh.a.
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Ju lutem për një përshkrim të shkurtër për vehten  
dhe rrugëtimin tuaj në sektorin e energjisë?

Punësimi  im në sektorin e energjisë   përfshin një periudhë 
32 vjeçare. Me profesion jam ekonomiste dhe në KOSTT punoj 
si specialiste për trezor në Departamentin e Financave. 
Ndihem shumë e privilegjuar që unë e jap kontributin tim për 
KOSTT, ku si shtytje për një  punë te palodhshme na jep 
menaxhmenti i lartë, që na inkurajojnë dhe na vlerësojnë për 
punën që ne e kryejmë.

Cili ka qenë motivi i juaj për të studiuar apo punuar 
në sektorin e energjisë?

Sektori i energjisë  është faktor kyç i zhvillimit ekonomik, 
andaj edhe mundësia për tu zhvilluar është më e madhe dhe 
më premtuese. Për këtë arsye pozicionimi im në këtë sektor 
është si rrjedhojë e të mirave të lartpërmendura.

ELFIJE SADIKU

Ndonjë projekt i veçantë/apo angazhim specifik që e 
keni pasur gjatë karrierës profesionale dhe sfidat me 
të cilat jeni përballur si grua?

Fatmirësisht, në KOSTT nuk ka dallime sa i përket gjinisë. Në 
Departamentin e Financave vazhdimisht kam pasur 
mbështet jen e menaxhmenti t .  Sf idat  me të c i lat 
ballafaqohemi janë të natyrës së punës, andaj me mbështetje 
të vazhdueshme, me profesionalizmin që kemi dhe me punën 
ekipore, të gjitha këto sfida janë të tejkalueshme dhe pa 
pengesa në punë.

Ju lutem për një mesazh inkurajues/inspirues për 
vajzat e reja për të punuar në sektorin e energjisë, 
apo mesazh për femrat në përgjithësi për t'u angazhuar 
për të drejtat e tyre, për përfaqësim dhe për marrjen e 
roleve udhëheqëse të merituara?

I inkurajoj të gjitha fmerat që të angazhohen për të drejtat e 
tyre dhe përfaqësim sepse “Gratë nuk janë numër, por ato 
përfaqësojnë gati se gjysmën e popullisë globale”.

#EachforEqual

Pse mendoni se është i rëndësishëm roli dhe 
kontributi i gruas në sektorin e  energjisë, dhe çka 
mendoni se duhet ndërmarrë për të tërhequr më 
shumë femra në këtë sektor?

Gratë përbëjnë grupin shoqëror më të rëndësishëm në 
segmentin e zhvillimit ekonomik. Meqenëse energjia është 
duke u rritur si burim i ekonomisë në mbarë botën, e 
veçanërisht në Kosovë, me ndërtimin e kapaciteteve të reja 
gjeneruese,  gratë do të jenë potencial real ekonomik në këtë 
fushë. Me këtë rast vendosja e aspektit mbi barazinë gjinore 
në planifikimin e politikave të energjisë, është më se e 
nevojshme. 
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Me datë 20 prill 2020 u përmbyll me sukses 
vo�mi i Marrëveshjes së re të Kyçjes në 

mes të KOSTT dhe ENTSO-E, nga Grupi Regjional i 
Evropës Kon�nentale (RGCE). 

Me vo�min dhe nënshkrimin që do të pasoj, 
KOSTT dhe Republika e Kosovës përfundimisht 
del nga Blloku rregullues SMM (Serbi, Mali i Zi 
dhe Maqedoni Veriore) dhe i bashkohet Bllokut 
Rregullues të Sistemeve Energje�ke Kosovë-
Shqipëri-Blloku AK.  

Me fillimin e implemenimit të Marrëveshjes së re 
të Kyçjes në mes të KOSTT dhe ENTSO-E, KOSTT 
do të operoj si zonë rregulluese e pavarur brenda 
Bllokut AK në kuadër të zonës sinkrone të Evropës 
Kon�nentale. Alokimi i kapaciteteve të inter-
koneksionit dhe menaxhimi i kongjes�oneve të 
rrje�t interkonek�v do të realizohet brenda 
strukturës së kë�j blloku dhe jo më nga EMS 
(Serbi), ku edhe të hyrat nga këto ak�vitete do të 
mblidhen nga Blloku, përkatësisht nga KOSTT. Ky 
zhvillim tutje i hap rrugë KOSTT-it për integrimin 

në tregun rajonal të energjisë, pjesëmarrjes në 
bursën shqiptare të energjisë (APEX) si dhe 
vënies në operim të linjës 400 kV Kosovë-
Shqipëri.

Pas përmbylljes së procesit të vo�mit, Kryeshefi 
Ekzeku�v i KOSTT z.Ilir M.Shala theksoi “Pas një 
pune të shkëlqyeshme nga ekipi i ekspertëve të 
KOSTT për disa vite me radhë, siç edhe patëm 
paralajmëruar, ne sot me 20 pri l l  2020 
angazhimin tonë të pakursyer e kurorëzuam me 
fitore. Kjo, është një ditë e madhe historike për 
KOSTT-in dhe për gjithë Kosovën. Me zhvillimet e 
sotshme, edhe në aspek�n energje�k KOSTT dhe 
Republika e Kosovës pavarësohen nga Serbia.” 

KOST T sh.a  fa lëndroi  për  mbështet jen 
ins�tucionet shtetërore të Republikës së 
Kosovës, ZRrE, Ambasadën Gjermane, Bankën 
gjermane për Zhvil l im-KfW, Ambasadën 
Amerikane, USAID, kompanitë homologe të 
ENTSO-E dhe të gjitha palët e tjera të interesit 
vendore dhe ndërkombëtare për përkrahjen e 
vazhdueshme në këto procese.

Përmbyllet me sukses vo�mi i Marrëveshjes së re të Kyçjes 
KOSTT/ENTSO-E 

KOSTT
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Kryeministri i Kosovës në detyrë z.Albin Kur� vizitoi KOSTT-in, 
pas suksesit të arritur me vo�min e Marrëveshjes së re 
të Kyçjes KOSTT/ENTSO-E

Me datë 21 Prill 2020, në ambientet e 

ndërtesës qendrore të KOSTT, menaxhmen� 

në krye me Kryeshefin Ekzeku�v z.Ilir M. Shala, 

pritën në takim Kryeministrin e Kosovës në detyrë 

z.Albin Kur� dhe Ministren në detyrë të Ekonomisë, 

Punësimit, Treg�së, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe 

Inves�meve Strategjike znj.Rozeta Hajdari me 

bashkë-punëtorë. 

Me këtë rast z.Shala njo�oi delegacionin qeveritar 

për së afërmi në lidhje me procesin e vo�mit të dates 

20 Prill 2020  të Marrëveshjes së re të Kyçjes në mes 

të KOSTT dhe ENTSO-E, nga ana e Operatorëve së 

Sistemit të Transme�mit (OST) të vendeve të Grupit 

Regjional të Evropës Kon�nentale (RGCE), trup i 

ENTSO-E. Sipas z.Shala, pas nënshkrimit në javët në 

vijim, Marrëveshja e re e Kyçjes KOSTT/ENTSO-E do 

të hyj në fuqi me datë 15 maj 2020. Ai sqaroi që me 

këtë zhvillim tani KOSTT-it dhe Republikës së Kosovës 

do t'i njihen kufijt energje�k si zonë rregulluese 

brenda Bllokut Rregullues AK me Republikën e 

Shqipërisë. Tutje ai njo�oi që devijimet ndaj rrje�t 

ndërkombëtar evropian për shak të furnizimit të 

veriut të Kosovës do të ndërprehen.

Kryeministri në detyrë Kur� përgëzoi KOSTT-in për 
suksesin e madh që është arritur me datë 20 Prill 
2020, me pavarësimin elektro-energje�k të Kosovës 
dhe bërjen e KOSTT operator me të drejta të 
barabarta me homologët e tjerë evropian.

Delegacioni qeveritar u njo�uan që me hyrjen në 
fuqi të Marrëveshjes, alokimi i kapaciteteve të 
interkoneksionit dhe menaxhimi i kongjes-�oneve të 
rrje�t interkonek�v të Kosovës do të realizohet 
brenda strukturës së Bllokut Rregu-llues AK dhe jo 
më nga EMS (Serbi), ku edhe të hyrat nga këto 
ak�vitete do të mblidhen nga Blloku, përkatësisht 
nga KOSTT. Ky zhvillim tutje i hap rrugë KOSTT-it për 
integrimin në tregun rajonal të energjisë, 
pjesëmarrjes në bursën shqiptare të energjisë 
(APEX) si dhe vënies në operim të linjës 400 kV 
Kosovë-Shqipëri. Kryeministri në detyrë Kur� 
shprehu përkrahjen për KOSTT për të gjitha këto 
procese të pritura në vijim.

Delegacioni qeveritar gjithashtu vizituan edhe 
Qendrën Nacionale Dispeçerike në KOSTT prej nga u 
njo�uan rreth operimit në kohë reale të Sistemit të 
Transme�mit së Republikës së Kosovës.

E. Krasniqi për KOSTT

E. Krasniqi për KOSTT

E. Krasniqi për KOSTT



Ambasadori i Republikës së Shqipërisë z.Qemal Minxhozi 
vizitoi KOSTT-in

Në vazhdën e vlerësimeve të suksesit të 
arritur në vo�min e Marrëveshjes së re të 

Kyçjes në mes të KOSTT dhe ENTSO-E, me 22 prill 
2020 Ambasadori i Republikës së Shqipërisë 
z.Qemal Minxhozi vizitoi KOSTT-in, ku u prit nga 
Kryeshefi Ekzeku�v z.Ilir M.Shala me bashkë-
punëtorë.

Në kuadër të vizitës, menaxhmen� i KOSTT e 
njo�uan nga afër ambasadorin Minxhozi me 
suksesin e arritur në këtë drej�m si dhe hapat e 
mëtutjeshëm drejt konkre�zimit të marrë-
veshjeve të nënshkruara dhe zba�min e 
inicia�vave të përbashkëta me Operatorin e 
Sistemit të Transme�mit Shqiptar (OST).

“Ky ishte çelësi i cili neve si KOSTT do të na 
mundësojë që të operojmë me të gjitha të drejtat 
e barabarta që na takojnë si Operator i Sistemit të 
Transme�mit, sipas standardeve evropiane për 
operim. Ne do të vazhdojmë tutje me imple-
men�min e projekteve, siç janë: vënia në operim 
e linjës 400 kV Kosovë-Shqipëri projekt kapital i 
cili u bashkë financua me Qeverinë Gjermane 
përmes Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW), 

operacionalizimi i  Bllokut Rregullues të 
Sistemeve Energje�ke Kosovë-Shqipëri (Blloku 
AK), zba�mi i tregut të përbashkët të energjisë 
elektrike Kosovë-Shqipëri si dhe pjesëmarrja e 
KOSTT-it në Bursën Shqiptare të Energjisë, e 
njohur si APEX”, theksoi z.Shala.

Kryeshefi Ekzeku�v i KOSTT-it me bashkë-
punëtorë, shprehën falënderimet e sinqerta për 
mbështetjen e vazhdueshme në këto procese të 
rëndësishme nga ana e Republikës së Shqipërisë 
dhe në veçan� për bashkëpunimin e frytshëm me 
homologët në OST Shqipëri.

Në anën e �j Ambasadori i Shqipërisë z. Minxhozi 
përgëzoi Grupin Punues dhe gjithë punonjësit e 
KOSTT-it, për suksesin e arritur në vo�min e 
Marrëveshjes së re të Kyçjes në mes të KOSTT dhe 
ENTSO-E. Ambasadori shprehu mbështetjen e 
mëtutjeshme në proceset bashkëpunuese që 
pasojnë në mes të dy vendeve si dhe mirëpri� 
ga�shmërinë për futjen në operim të plotë të 
linjës 400 kV Kosovë – Shqipëri, me hyrjen në fuqi 
të Marrëveshjes së Kyçjes, që është me interes si 
për sigurinë e furnizimit me energji elektrike 
ashtu dhe për sigurinë dhe besueshmërinë e 
sistemeve elektroenergje�ke të Kosovës, 
Shqipërisë dhe rajonit në përgjithësi.

KOSTT

KOSTT
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Kryetarja e Kuvendit të Kosovës znj.Vjosa Osmani, pri� në takim 
menaxhmen�n e lartë të KOSTT,  pas suksesit në vo�min 
e Marrëveshjes së re të Kyçjes KOSTT/ENTSO-E 

Në ambientet e Kuvendit të Kosovës me datë 

22 prill 2020 Kryetarja e Kuvendit znj.Vjosa 

Osmani pri� në takim Kryeshefin Ekzeku�v të 

KOSTT z.Ilir M.Shala me bashkëpunëtorë. Me 

këtë rast Kryetarja Osmani ka përgëzuar KOSTT-in 

për vo�min pozi�v të Marrëveshjes së re të 

Kyçjes me ENTSO-E dhe theksoi se “vo�mi pozi�v 

për marrëveshjen e re të kyçjes nga ana e Opera-

torëve te Sistemeve të Transmisionit të Evropës 

(që operojnë brenda asociacionit ENTSO-E), 

është një hap historik për vendin, e sidomos një 

zhvillim tejet pozi�v për zhvillimin e qën-

drueshëm të sektorit të energjisë.”

Menaxhmen� i KOSTT ka falënderuar Kuvendin e 

Kosovës për bashkëpunimin si dhe të dy 

ins�tucionet u dakorduan për koordinim në 

hapat e mëtutjeshëm që do të ndërmerren.

z.Shala dhe znj.Osmani gjithashtu diskutuan 

edhe për mbarëvajtjen e proceseve të operimit 

dhe menaxhimit të kompanisë. Sipas Ligjit për 

energjinë elektrike nga vi� 2016, të drejtat e 

aksionarit të KOSTT sh.a ushtrohen përmes 

Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Foto Credit Kuvendi i Kosovës
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Menaxhmen� i KOSTT pri� në takim përfaqësuesit e Zyrës 
së Rregullatorit të Energjisë
 

Kryeshefi Ekzeku�v i KOSTT z.Ilir M.Shala me 

bashkëpunëtorë, me 7 maj 2020 pritën në 

takim përfaqësuesit e Zyrës së Rregullatorit të 

Energjisë, udhëhequr nga u.d. Kryesuesi i Bordit 

z.Arsim Janova.

Menaxhmen� i KOSTT njo�uan nga afër 

përfaqësuesit e ZRrE në lidhje me procesin e 

vo�mit të Marrëveshjes së re të Kyçjes në mes të 

KOSTT dhe ENTSO-E dhe përga�tjet nga ana e 

KOSTT për fillimin e operimit si zonë e pavarur 

rregulluese në kuadër të Bllokut Rregullues AK, 

me hyrjen në fuqi të Marrëveshjes në �alë.

Në takim gjithashtu u diskutua edhe rreth 

funksionimit, stabilite�t dhe qëndrueshmërisë 

financiare të sektorit të energjisë në Kosovë në 

situatën aktuale të përmballjes me pandeminë 

COVID-19, me ç 'rast z.Shala njo�oi ZRrE-në rreth 

menaxhimit të suksesshëm të situatës përmes 

masave, që janë ndërmarrë për të mbrojtur 

shënde�n e punonjësve si dhe për të siguruar 

funksionimin e sigurt dhe stabil të Sistemit të 

Transme�mit të Republikës së Kosovës, në 

përputhje me kërkesat dhe rekomandimet e 

insitucioneve shtetërore dhe shëndetësore për 

parandalimin e përhapjes së coronavirusit.

Me këtë rast, Bordi i Zyrës së Rregullatorit të 

Energjisë në krye me z.Janova përgëzoi KOSTT-in 

për suksesin e arritur në vo�min e Marrëveshjes 

së Kyçjes KOSTT/ENTSO-E.
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KOSTT

Mbahet ligjerata online ''Menaxhimi i Burimeve Njerëzore''

KOSTT sh.a, është kompania e parë publike, e 

cila ka filluar implemen�min e Programit të 

Lidershipit inicuar nga menaxhmen� i lartë, në 

vazhdën e realizimit të objek�vave të kompanisë 

dhe ndër�mit të kulturës, guximit dhe besimit 

për krijimin dhe zhvillimin e liderëve të rinj.

Në kuadër të kë�j programi, me 30 prill u mbajt 

ligjerata online me temën “Menaxhimi i 

Burimeve Njerëzore” nga Skender Nushi 

(Menaxher i Burimeve Njerëzore – Zyra Regji-

onale e UNICEF për Evropë dhe Azi Qendrore).

Në këtë ligjeratë morën pjesë i gjithë grupi i 

Programit të Lidershipit dhe e veçanta e kë�j 

grupi prej 10 vetash është se 50 % janë gra dhe 50 

% burra.

KOSTT



Mobilizimi i KOSTT në shërbim të sigurisë së furnizimit 
me energji elektrike dhe lu�imin e përhapjes së COVID-19

Shërbimet e siguruara nga KOSTT janë qenësore 
për funksionimin e tërësishëm të Sistemit 

Elektroenergje�k të Republikës së Kosovës dhe me 
këtë, KOSTT mban rol të rëndësishëm në sigurinë e 
furnizimit me energji elektrike.

Për të siguruar funksionimin e sigurt dhe stabil të 
sistemit të transme�mit dhe operimin e tregut të 
energjisë elektrike në përputhje me kërkesat dhe 
rekomandimet e insitucioneve shtetërore dhe 
shëndetësore për parandalimin e përhapjes së 
#coronavirus COVID19, KOSTT  ka ndërmarrë:

• Masat e nevojshme për të mbrojtur shënde�n e 
punonjësve në detyrë në ambientet e brend-shme 
të punës dhe në terren

• Masat e nevojshme për të garantuar punën 24/7 të 
Qendrës Nacionale Dispeçerike dhe të Nën-
stacioneve të KOSTT në mbarë Kosovën

• Dezinfek�min e vazhdueshëm të ambienteve të 
punës në të gjitha objektet dhe pajisjen me mjete 
mbrojtëse higjienike 

• Organizimin e ekipeve kujdestare për intervenimet 
e nevojshme në terren 

• Organizimin e punës me ndërrime për funksi-onet 
esenciale

•  Organizimin e punës nga shtëpia 

Menaxhmen� i KOSTT gjithashtu në baza të rregullta 
ishte në koordinim dhe bashkëpunim të vazh-
dueshëm me të gjitha ins�tucionet e sektorit të 
energjisë në vend

Të gjithë të mobilizuar në shërbim të sigurisë së 
furnizimit me energji elektrike dhe lu�imin e 
përhapjes së COVID-19
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