
Propozimi për Indikatorët Minimal të Performancës Teknike  
 
 
Në këtë tabelë janë paraqitur Indikatorët Minimal të Performancës Teknike, për të cilët 
KOSTT propozon ZRrE-së për aprovim që do të raportoj në lidhje me performancën.    
 

Nr Indikatori 
 

Caku 

 
1 

 
T3_Gjatësia totale e 
linjave (km) 

 
Caku vendoset për çdo vit me ndërtimin e linjave të reja 
ose riparimin/rindërtimin e linjave të cilat aktualisht nuk 
janë në operim dhe ky Cak bazohet në Planin Zhvillimor 
të Sistemit të Transmisionit  i cili akoma nuk është 
aprovuar.  Konsiderojmë se ky Cak duhet të caktohet 
për vitin 2010. 
                                       
                                      *   

         

2  
T4_MVA-km 

 
Caku vendoset për çdo vit me ndërtimin e linjave të reja 
ose riparimin/rindërtimin e linjave të cilat aktualisht nuk 
janë në operim dhe ky Cak bazohet në Planin Zhvillimor 
të Sistemit të Transmisionit i cili akoma nuk është 
aprovuar. Konsiderojmë se ky Cak duhet të caktohet për 
vitin 2010. 
 
 
                                      *    
               

 
3 

 
T5_Kapaciteti 
transformues                 

 
Caku vendoset për instalimin e transformatorëve të ri 
dhe ky Cak bazohet në planin zhvillimor të 
Transmisionit i cili akoma nuk është aprovuar.  
Konsiderojmë se ky Cak duhet të caktohet për vitin 
2010. 
 
                                       *   
                      

4 
T9_Koha mesatare e 
ndërprerjes - AIT 
(minuta/vit) 

Caku real mund të vendoset kur dihet historiku i disa 
prej tyre. 
 
Caku ≤ 714 min/vit 
 



 
 

 
* - Për Indikatorët T3, T4 dhe T5, KOSTT do të njoftoj ZRrE-në për Cakun që do të 
vendoset, gjatë revidimit të Planit Zhvillimor të Sistemit të Transmisionit.  

 5 T10_Ankesat për 
Tension 

Caku për ankesa të tensionit duhet të ndërlidhet me 
numrin e ankesave në vitin (et) paraprak. 
 
Caku ≤ 38 
  

6 T11_Ankesat e 
zgjidhura për tension  

Caku për zgjidhjen e ankesave për tension duhet të jetë 
sa më i shkurtë që të jetë e mundur.  
 
Caku = brenda javës   
  

7 T12_Numri i 
ankesave për matje 

Caku për ankesa të matjeve duhet të ndërlidhet me 
numrin e ankesave për vitin (et) paraprak. 
  
Caku ≤ 2 
 

8 T13_Ankesat e 
zgjidhura për matje  

Caku për zgjidhjen e ankesave për matje duhet të jetë sa 
më i shkurtë që të jetë e mundur.  
 
Caku = brenda javës 
 


