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Nr.Prot.  005/B/2022.                                                                                                Regjistri Nr: 53 

 
RREGULLORJA 

PËR 
LLOGARITJEN E HUMBJEVE TË OFRUESIT TË SHËRBIMEVE UNIVERSALE POSTARE 

 
 

Neni 1 
Baza Ligjore 

 
1.1 Kjo Rregullore është nxjerr në bazë të nenit 7, paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.3) dhe nenit 14, 

të Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbimet Postare, nenit 10, paragrafi 2.1), të Statutit të Autoritetit 
Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, në përputhshmëri me Direktivën 
97/67, KE, të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, datë; 15 Dhjetor 1997, për rregullat e 
përbashkëta për zhvillimin e tregut të brendshëm të shërbimit postar të Komunitetit dhe 
përmirësimin e cilësisë së shërbimit, e ndryshuar me Direktivën 2002/39, KE, të Parlamentit 
Evropian dhe Këshillit, datë; 10 Qershor 2002, dhe Direktivën 2008/6, KE, të Parlamentit 
dhe Këshillit Evropian datë; 20 Shkurt 2008. 

 
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
2.1. Rregullorja për Llogaritjen e Humbjeve të Shërbimit Universal Postar do të përcaktojë 

kërkesat e përgjithshme për llogaritjen e humbjeve në sigurimin e shërbimit universal 

postar, procedura për identifikimin e shërbimit postar universal i cili nuk do të sigurohej 

nga një ofrues i shërbimit universal postar (këtu e tutje - OSHU) nëse ky i fundit nuk do ishte 

i detyruar ta bënte këtë, kërkesat për llogaritjen e humbjeve të ndodhura në ofrimin e 

shërbimit universal postar dhe për sigurimin e informacionit për Autoritetin. 

Neni 3 
Përkufizimet   

 
3.1. Përkufizimet e mëposhtme do të përdoren për qëllimet e rregullores: 

 

a) Vendndodhja e dobishme ekonomike - do të thotë një vend jo-fitimprurës ku të ardhurat 

afatgjata të marra nga të gjitha shërbimet me pakicë të ofruara nga OSHUP, përfshirë 

shërbimin universal postar, tejkalojnë kostot e bëra gjatë ofrimit të shërbimeve të tilla; 

prandaj, OSHU do të siguronte shërbimin postar universal edhe nëse nuk do ishte e 

detyruar ta bënte atë. 

b) Përdoruesit e dobishëm ekonomikisht - do të thotë përdoruesit e shërbimit universal 

postar të vendosur në një vend ekonomikisht të dobishëm, ku OSHU, ndërsa siguron 
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shërbime me pakicë për përdoruesit e tillë, përfshirë shërbimin universal postar, ka marrë 

më shumë të ardhura krahasuar me kostot e bëra në planin afatgjatë. 

c) Vendndodhja ekonomikisht e pafavorshme - do të nënkuptojë një vend jo fitimprurës, ku 

në planin afatgjatë është shkaktuar humbja nga ofrimi i shërbimeve me pakicë, përfshirë 

shërbimin universal postar; prandaj, OSHU nuk do të siguronte shërbimin postar 

universal nëse nuk do të ishte e detyruar ta bënte atë. 

d) Përdoruesit ekonomikisht të pafavorshëm - do të thotë përdoruesit e vendosur në një 

vend të dobishëm ekonomikisht, ku OSHU, ndërsa ofron shërbime me pakicë për 

përdoruesit e tillë, përfshirë shërbimin universal postar, ka pësuar më shumë kosto 

krahasuar me të ardhurat e marra në planin afatgjatë.  

e) Vlera neto aktuale - do të nënkuptojë diferencën midis të ardhurave të mundshme nga 

shërbimet që do të ofrohen në planin afatgjatë dhe kostove të mundshme nga ofrimi i 

shërbimeve të tilla të përcaktuara nga metodat e parashikimit dhe zbritur nga kostoja 

mesatare e ponderuar e kapitalit. 

f) Afatgjatë - do të thotë një periudhë më e gjatë se pesë vjet. 

g) Vendndodhja jo-fitimprurëse - do të nënkuptojë një vendndodhje gjeografike ku kostot e 

OSHU të krijuara nga sigurimi i shërbimit universal postar gjatë periudhës raportuese të 

mëparshme tejkaluan të ardhurat e marra nga shërbimi postar universal i ofruar. 

h) Vendndodhja fitimprurëse -do të nënkuptojë një vendndodhje gjeografike ku të ardhurat 

e  OSHU të marra nga shërbimi postar universal i ofruar gjatë periudhës raportuese të 

mëparshme tejkaluan ose barazuan kostot e bëra gjatë ofrimit të shërbimit universal 

postar. 

i) Vetë-reklamimi - do të thotë reklamimi, ku OSHU, kur ofron shërbimin universal postar 

dhe ose duke përdorur masat në lidhje me ofrimin e shërbimit universal postar, reklamon 

vetveten ose filialet e saja, dhe cilindo nga shërbimet me pakicë të ofruara nga ajo vetë ose 

filialet e saja, përfshirë shërbimin postar. Vetë-reklamimi është i lidhur me përfitimin që 

OSHU dhe ose filiali i saj merr nga përdoruesit për shkak të opinionit në lidhje me OSHU-

në dhe ose filialet e saja të krijuara në nënvetëdijen e përdoruesve nga metodat e 

marketingut dhe promovimit të zbatuara nga OSHU që i shtyn përdoruesit të zgjedhin 

shërbimin e ofruar përkatësisht nga OSHU dhe ose filialet e saj. 

j) Vendndodhja gjeografike - nënkupton një zonë në territorin e Kosovës të përcaktuar nga 

OSHU sipas kritereve të qarta. 

k) Përfitimet jo materiale - do të nënkuptojë përfitime indirekte të përcaktuara nga metodat 

ekonomike dhe të shprehura në terma monetarë, të cilat OSHU i merr si rezultat i ofrimit 

të shërbimit universal postar.  

l) Përfitimet e tregut - do të nënkuptojë përfitimin ekonomik të përcaktuar nga metodat 

ekonomike dhe i shprehur në terma monetarë, që OSHU i merr si rezultat i sigurimit të 

shërbimit universal postar.  

m) Humbjet në sigurimin e shërbimit universal - postar nënkupton ndryshimin negativ 

midis të ardhurave të marra nga sigurimi i shërbimit universal postar gjatë një periudhe 

të caktuar dhe kostove të bëra gjatë ofrimit të shërbimit universal postar gjatë së njëjtës 

periudhë, nga e cila është zbritur vlera e përfitimeve jo materiale dhe të tregut të marra 

gjatë sigurimit të shërbimit universal postar gjatë së njëjtës periudhë. 

 

3.2. Përkufizime të tjera përcaktohen në Rregulloren për Llogaritjen e Kostove të Ofruesit të 

Shërbimit Universal Postar. 
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Neni 4 
Kërkesat e përgjithshme 

 

4.1. Llogaritja e humbjeve nga ofrimi i shërbimit universal postar synon përcaktimin e humbjeve 

të shkaktuara nga OSHU si rezultat i detyrimit për të siguruar shërbimin postar universal, 

d.m.th., synon përcaktimin e shumës së humbjeve të shkaktuara nga shërbimi universal 

postar që nuk do të sigurohej nga OSHU nëse nuk do ishte e detyruar ta bënte këtë.  

 

4.2. Për të llogaritur humbjet nga ofrimi i shërbimit universal postar sipas skemës së dhënë më 

poshtë, identifikohet shërbimi postar universal që nuk do të ofrohej nga OSHU nëse nuk do 

ishte e detyruar ta bënte këtë. Të ardhurat e marra nga ofrimi i shërbimeve me pakicë, 

përfshirë shërbimin universal postar, kostot nga ofrimi i këtyre shërbimeve dhe sasinë e 

shërbimeve me pakicë, përfshirë shërbimin universal postar, duhet të llogariten 

individualisht për secilën pjesë strukturore sipas skemës 1, te paraqitur ne Udhëzues. 

4.3.  Në mënyrë që të identifikojë shërbimin universal postar që nuk do të ofrohej nëse OSHU 

nuk do ishte e detyruar ta bënte këtë, OSHU do të llogarisë të ardhurat nga shërbimet me 

pakicë, përfshirë shërbimin universal postar, të ofruar nga OSHU dhe kostot e bëra gjatë 

ofrimit të shërbimeve të tilla në sistemin e llogaritjes së kostos dhe do t'i ndajë ato sipas 

vendndodhjeve dhe përdoruesve të tyre. 

 

4.4. OSHU do të llogarisë të ardhurat nga shërbimet e ofruara me pakicë, përfshirë shërbimin 

universal postar dhe kostot e bëra gjatë ofrimit të shërbimeve të tilla në sistemin e llogaritjes 

së kostos dhe do t'i ndajë ato sipas kërkesave të përcaktuara në Rregullore për Llogaritjen e 

Kostove të Ofruesit të Shërbimit Universal Postar. Vendndodhjet gjeografike dhe të 

ardhurat e marra, dhe kostot e bëra nga shërbimet me pakicë, përfshirë shërbimin universal 

postar, të ofruara në vende të tilla duhet të identifikohen qartë në sistemin e llogaritjes së 

kostos. 

 

4.5. Të ardhurat dhe kostot nga shërbimi universal postar që nuk do të ofroheshin nëse OSHU 

nuk do ishte e detyruar ta bëjë këtë do të llogariten në sistemin e llogaritjes së kostos veçmas 

nga të ardhurat dhe kostot nga një shërbim tjetër postar i ofruar nga OSHU. 

 

4.6. Gjatë llogaritjes humbjeve nga ofrimi i shërbimit universal postar, të gjitha shërbimet e 

ofruara me pakicë, d.m.th., shërbimet fitimprurëse dhe jo-fitimprurëse, duke përfshirë 

shërbimin universal postar, do të vlerësohen. Do të konsiderohet që ofrohen shërbime me 

pakicë, përfshirë shërbimin universal postar:  

 

4.6.1. fitimprurës, kur të ardhurat e marra nga shërbimet e ofruara me pakicë, përfshirë 

shërbimin universal postar, tejkalojnë kostot e bëra gjatë ofrimit të shërbimeve të tilla; 

4.6.2. jo fitimprurës, kur shpenzimet e bëra gjatë ofrimit të shërbimeve me pakicë, përfshirë 

shërbimin universal postar, tejkalojnë të ardhurat e marra kur ofrojnë shërbime të 

tilla.   

 

4.7. Kostot nga shërbimet e ofruara me pakicë, përfshirë shërbimin universal postar, duhet të 

përfshijnë kthimin e arsyeshëm të investimit të llogaritur sipas kërkesave të përcaktuara në 

Rregulloren për Llogaritjen e Kostove të Ofruesit të Shërbimit Universal Postar.  
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4.8. OSHU, kur llogarit humbjet nga ofrimi i shërbimit universal postar, duhet të dallojë të 

ardhurat dhe kostot nga shërbimet e mëposhtme: 

 

4.8.1. grumbullimin, klasifikimin, transportin dhe shpërndarjen e artikujve postarë deri në 

2 kilogramë; 

4.8.2. grumbullimin, klasifikimin, transportin dhe shpërndarjen e pakove postare deri në 

10 kilogramë; 

4.8.3. shërbime speciale për artikujt postarë të regjistruar dhe të siguruar; 

4.8.4. grumbullimi, përpunimi, transporti dhe shpërndarja e artikujve postarë për personat 

e verbër, cecogramme, deri në 7 kilogramë. 

 

4.9. Artikujt postarë dhe ose pakot e referuara në paragrafin 4.8 duhet të llogariten bazuar në 

marrjen dhe dërgimin aktual, artikujt që nuk u atribuohen artikujve postarë të regjistruar 

do t'u caktohen përdoruesve nga parimi i shkakësisë.  

 

4.10. OSHU, kur llogarit përfitimin jo material dhe përfitimin e tregut, duhet të zbatojë metoda 

dhe ose modele të justifikuara ekonomikisht, duke iu referuar të dhënave të mbledhura në 

sistemin e saj të kontabilitetit, si dhe të dhënave të Zyrës së Statistikave të Bashkimit 

Evropian (EUROSTAT) ose institucioneve të tjera që mbledhin të dhënat e kërkuara për të 

llogaritur përfitimin jo material dhe përfitimin e tregut. OSHU, kur parashikon treguesit e 

ardhshëm të performancës, duhet të mbështetet në parimin e paanësisë sipas të cilit të 

ardhurat e marra dhe kostot e ndodhura gjatë periudhës së raportimit të mëparshëm duhet 

të llogariten dhe shpërndahen në mënyrë të paanshme dhe duke ndjekur parimin e 

shkakësisë. 

 

4.11. OSHU duhet të llogarisë individualisht për të ardhurat e periudhës raportuese të 

mëparshme të marra nga shërbimet e ofruara me pakicë, përfshirë shërbimin postar 

universal dhe për kostot e bëra gjatë ofrimit të shërbimeve të tilla.  

 

4.12. Një vendndodhje gjeografike do të korrespondojë me segmentimin gjeografik të Kosovës. 

Vendndodhja gjeografike duhet të plotësojë kërkesat e mëposhtme: 

 

4.12.1. një mundësi për të identifikuar përdoruesit individualë në secilin vendndodhje 

gjeografike; 

4.12.2. një zgjidhje e veçantë investimi e nevojshme për të instaluar elementin përkatës të 

infrastrukturës postare ose një mjet tjetër për t'i shërbyer përdoruesve; 

4.12.3. një mundësi për të hartuar një deklaratë të veçantë të fitimit (humbjes) për secilin 

vendndodhje gjeografike, d.m.th., për të llogaritur të ardhurat nga shërbimet e 

ofruara me pakicë, përfshirë shërbimin universal postar dhe kostot e bëra nga ofrimi 

i shërbimeve të tilla në secilin vend gjeografik. 

 

4.13. Për të identifikuar shërbimin universal postar që nuk do të ofrohej nëse OSHU nuk ishte i 

detyruar ta bënte këtë, OSHU do të ndajë shërbimet postare universale për secilën periudhë 

të mëparshme raportuese në: 

 

4.13.1. shërbimi postar universal i ofruar në një vend fitimprurës; 

4.13.2. shërbimi postar universal i ofruar në një vend jo fitimprurës. 
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4.14. OSHU do të ndajë shërbimin postar universal në një vend jo fitimprurës në: 

4.14.1. shërbimi universal postar i ofruar në një vend të dobishëm ekonomikisht; 

4.14.2. shërbimi universal postar i ofruar në një vend ekonomikisht të pafavorshëm. 

 

4.15. Vendndodhjet e dobishme ekonomikisht dhe ekonomikisht të pafavorshme do të 

identifikohen duke marrë parasysh ndryshimin midis të ardhurave totale të OSHU nga 

shërbimet e ofruara me pakicë, përfshirë shërbimin universal postar dhe kostove të bëra 

gjatë ofrimit të shërbimeve të tilla dhe duke vlerësuar efektin afatgjatë, d.m.th., duke 

llogaritur vlerën aktuale neto të shërbimeve të ofruara me pakicë, duke përfshirë shërbimin 

universal postar.   

 

4.16. Shërbimi i ofruar në vendin e dobishëm ekonomikisht do të identifikohet nga përdoruesit 

individualë, d.m.th., të ardhurat dhe kostot nga shërbimi postar universal i ofruar për 

përdoruesit individualë. 

 

4.17. OSHU, kur vlerëson shërbimin postar universal në vendin e dobishëm ekonomikisht, do 

të marrë parasysh të gjitha shërbimet me pakicë, përfshirë shërbimin universal postar, të 

ofruar nga OSHU në këtë vendndodhje gjeografike. 

 

4.18. OSHU do të ndajë shërbimin universal postar të ofruar në një vend të dobishëm 

ekonomikisht në: 

 

4.18.1.shërbimi postar universal i ofruar për përdoruesit ekonomikisht te dobishëm. 

4.18.2. shërbimi universal postar i ofruar për përdoruesit ekonomikisht të pafavorshëm. 

 

4.19. Shërbimi universal postar i ofruar përdoruesve ekonomikisht të pafavorshëm do të 

identifikohet nën shërbimin universal postar të ofruar për përdoruesit individualë, d.m.th., 

të ardhurat totale të OSHU ‘s nga shërbimet me pakicë, përfshirë shërbimin universal 

postar, të siguruar për përdoruesit individualë dhe kostot e bëra gjatë ofrimit të shërbimeve 

të tilla përdoruesit individualë, do të vlerësohen.  

 

4.20. OSHU do të llogarisë numrin e njësive të shërbimit universal postar që OSHU nuk do e 

ofronte nëse nuk do ishte e detyruar ta bënte këtë, gjatë periudhës raportuese të mëparshme, 

shuma totale e të ardhurave të marra nga ky shërbim postar universal i ofruar dhe shuma e 

kostove të paraqitura gjatë ofrimit të shërbimit universal postar. 

 

4.21. Kur përcaktohet vlera aktuale neto, duhet të parashikohen të ardhurat totale nga shërbimet 

me pakicë që do të sigurohen nga OSHU, përfshirë shërbimin postar universal dhe kostot 

që do të ndodhin. Të ardhurat dhe kostot nga shërbimi universal postar duhet të dallohen 

nën çdo shërbim postar universal. Parashikimet do të bëhen në mënyrë objektive dhe të 

paanshme në bazë të parimit të shkakësisë dhe metodave të parashikuara ekonomikisht të 

bazuara, zbatimi i të cilave do të aprovohet me shkrim nga menaxheri i OSHU. 

 

4.22. Kur përcaktohet vlera aktuale neto, diferenca midis të ardhurave dhe kostove të secilës 

periudhë raportuese të parashikimit do të zbritet nga kostoja mesatare e ponderuar e 
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kapitalit, kur kjo e fundit do të llogaritet në përputhje me kërkesat e përcaktuara në 

Rregulloren për Llogaritjen e Kostove të Ofruesi i Shërbimit Postar Universal. 

 

4.23. Kur vlera aktuale neto është më e lartë se zero (0), do të konsiderohet që OSHU do të  

ofronte shërbimin postar universal edhe nëse nuk do të ishte e detyruar ta bënte atë. 

 

4.24. Kur vlera aktuale neto është më e ulët ose e barabartë me zero (0), do të konsiderohet që 

OSHU nuk do e siguronte shërbimin postar universal nëse nuk do të ishte e detyruar ta 

bënte atë. 

 

Neni 5 

Llogaritja e humbjeve 

 

5.1. OSHU do të llogarisë humbjet e ofrimit të shërbimit universal postar si më poshtë: 

 

5.1.1. për të identifikuar shërbimin universal postar i cili nuk do të sigurohej nga OSHU nëse 

nuk do të ishte e detyruar ta bënte këtë; 

5.1.2. për të llogaritur të ardhurat dhe kostot nga shërbimi universal postar i cili nuk do të 

sigurohej nga OSHU nëse nuk do të ishte e detyruar ta siguronte atë; 

5.1.3. zvogëlojnë diferencën nga përfitimi jo-material dhe përfitimi i tregut. 

 

5.2. OSHU do të llogarisë humbjet nga ofrimi i shërbimit universal postar sipas formulës së 

mëposhtme: 

   

 

me ç’rast: 

 

PN – paraqet humbjet nga ofrimi i shërbimit universal postar; 

(Pi – (PPi + PENi)) – të ardhurat e marra nga shërbimi universal postar siguruar gjatë periudhës 

së mëparshme të raportimit, ku OSHU nuk do të siguronte shërbimin universal postar 

nëse nuk do ishte e detyruar ta bënte këtë; 

Pi – të ardhurat e marra nga shërbimi universal postar i siguruar gjatë periudhës së 

mëparshme të raportimit; 

(PPi + PENi) – të ardhurat që do të fitoheshin nga OSHU edhe nëse nuk do të ishte e detyruar 

të ofronte shërbimin universal postar; 

PPi – të ardhurat e marra nga shërbimi universal postar siguruar në një vend fitimprurës gjatë 

periudhës raportuese të mëparshme; 

PENi – të ardhurat e marra nga shërbimi universal postar ofruar përdoruesve ekonomikisht të 

dobishëm në një vend të dobishëm ekonomikisht gjatë periudhës raportuese të 

mëparshme; 

(Si – (SPi + SENi)) – shpenzimet e shkaktuara gjatë periudhës së mëparshme të raportimit kur 

ofrojnë shërbimin universal postar që nuk do të sigurohej nëse OSHU nuk do ishte e 

detyruar ta bëjë këtë; 

Si – shpenzimet e shkaktuara gjatë sigurimit të shërbimit universal postar gjatë periudhës 

raportuese të mëparshme; 

  ,))(())((
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(SPi + SENi) – shpenzimet e shkaktuara gjatë periudhës së mëparshme të raportimit kur ofrojnë 

shërbimin universal postar që do të sigurohej edhe nëse OSHU nuk do ishte e detyruar ta 

bënte këtë; 

SPi – shpenzimet e shkaktuara gjatë ofrimit të shërbimit universal postar në një vend 

fitimprurës gjatë periudhës raportuese të mëparshme; 

SENi – shpenzimet e shkaktuara gjatë ofrimit të shërbimit universal postar në një vend 

ekonomikisht të dobishëm për përdoruesit ekonomikisht të dobishëm gjatë periudhës 

raportuese të mëparshme; 

N – shuma e përfitimeve jo materiale dhe përfitimeve të tregut të shprehura në terma 

monetarë. 

 

5.3. Gjatë llogaritjes së vëllimit të përfitimeve jo materiale dhe përfitimeve të tregut, të paktën 

llojet e mëposhtme të përfitimeve jo materiale dhe përfitimet e tregut duhet të vlerësohen: 

 

5.3.1. përfitimet e gjithë pranishme - përfitimet që OSHU fiton duke pasur një rrjet postar 

në të gjithë territorin e Kosovës; të gjithë përdoruesit mund të përdorin shërbimin 

postar të ofruar nga OSHU dhe të arrijnë çdo marrës përmes këtij rrjeti postar; 

5.3.2. përfitimet e bazës së të dhënave të përdoruesve - përfitimet e realizuara nga shitja e 

ofrimit të të dhënave nga adresa dhe baza e të dhënave e kodit postar të përdorura 

gjatë kryerjes së shërbimit në tërë territorin e Kosovës dhe/ose përfitimet e marra gjatë 

ofrimit të shërbimeve në lidhje me përdorimin e kësaj baze të të dhënave; 

5.3.3. përfitimet e reklamave - të ardhurat e marra nga reklamat e ofruara nga OSHU për 

persona të tjerë ose filialet e saj të botuara në kuti letrash të destinuara për përdorim 

publik, në objekte të tjera të infrastrukturës postare, ose në vendet e furnizimit dhe ose 

të ardhurat e realizuara nga reklamat gjatë ofrimit të shërbimit; 

5.3.4. përfitimet e reputacionit - përfitimet e vetë-reklamimit kur OSHU, ndërsa ofron 

shërbimin ose përdor masat e ofrimit të shërbimit, reklamon vetveten ose çdo shërbim 

të ofruar nga OSHU ose filialet e saj, përfshirë shërbimin postar; OSHU fiton këto 

përfitime sepse metodat e marketingut dhe promovimit të aplikuara nga OSHU nxisin 

përdoruesit të zgjedhin shërbimet e kryera nga OSHU; shkalla e përfitimeve të 

reputacionit do të shoqërohet me kostot e marketingut dhe promovimit me të cilat do 

të kërkoheshin të njëjtat përfitime nëse nuk do të kishte detyrim për të siguruar 

shërbimin universal postar; 

5.3.5. përfitimet e lehtësimit të tatimeve - përfitimi ekonomik që OSHU fiton për shkak të 

përjashtimeve dhe ose lehtësimeve nga tatimi për mallrat e furnizuar dhe/ose 

shërbimet e ofruara në lidhje të drejtpërdrejtë me ofrimin e shërbimit universal postar 

(për shembull, lehtësimi i tatimi së vlerës së shtuar); 

5.3.6. përfitimet e mjeteve të parapagimit postar; 

5.3.7. përfitimet e filatelisë; 

5.3.8. përfitime të tjera jo-materiale dhe përfitime të tregut në lidhje me kryerjen e detyrimit 

për të ofruar shërbimin postar universal, nëse ka. 

 

5.4. Secili lloj i përfitimeve jo materiale dhe përfitimet e tregut do të shprehen në terma 

monetarë. 

 

5.5. Përfitimet jo materiale dhe përfitimet e tregut përcaktohen duke përmbledhur vlerat 

monetare të llojeve të përfitimeve jo materiale dhe përfitimeve të tregut. 
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Neni 6 

Kriteret për përcaktimin e barrës së padrejtë financiare 

 

6.1. Kriteret e mëposhtme për përcaktimin e barrës së tepërt financiare duhet të merren 

parasysh: 

 

6.1.1. raporti i përqindjes së humbjeve të shkaktuara nga OSHU në ofrimin e shërbimit 

universal postar si rezultat i detyrimit për të ofruar shërbimin postar universal për të 

ardhurat e realizuara nga OSHU gjatë së njëjtës periudhë, duke vlerësuar nëse 

humbjet e OSHU kanë ndodhur për shkak të detyrimit për të ofruar shërbimin 

universal postar, në fakt kërcënojnë të përkeqësojnë gjendjen financiare të OSHU; 

6.1.2. ndryshimi në treguesit e përfitimit të OSHU siç janë përfitimi bruto, përfitimi neto, 

përfitimi i biznesit, gjatë vitit financiar të mëparshëm;  

6.1.3 krahasimi i raporteve të përfitimit të OSHU për tre vitet e mëparshme financiare me 

raportet përkatëse të përfitimit të shërbimit postar;  

6.1.4. faktorë të tjerë që ndikojnë në barrën financiare mbi OSHU si rezultat i detyrimit për 

të siguruar shërbimin universal postar. 

 

Neni 7 

Sigurimi i informacionit  

 

7.1. OSHU, kur paraqet kërkesën për të kompensuar humbjet nga ofrimi i shërbimit universal 

postar gjatë periudhës së raportimit të mëparshëm, paraqet sa vijon: 

 

7.1.1. një pasqyrë të llogaritjes së humbjeve nga ofrimi i shërbimit universal postar gjatë 

periudhës raportuese të mëparshme duke mos përfshirë vlerësimin e përfitimeve jo 

materiale dhe përfitimeve të tregut; 

7.1.2. shpjegime të bazuara në kritere objektive se për cilët përdorues të grupeve të tyre 

OSHU nuk do të ofron shërbimin postar universal, cili shërbim postar universal nuk 

do të ofrohej, në cilin vend gjeografik shërbimi postar universal nuk do të ofrohej, nëse 

OSHU nuk do të ishte i detyruar të ofrojë shërbimin postar universal, përfshirë 

përshkrimin e një algoritmi për identifikimin e një shërbimi të tillë siç janë përshkrimet 

e metodave dhe/ose modeleve të aplikuara me supozime dhe burime të informacionit, 

rezultateve të llogaritjes së të ardhurave dhe kostos dhe dokumenteve që justifikojnë 

llogaritjet; 

7.1.3. informacioni i mëposhtëm do të sigurohet për secilin vend gjeografik nga secili 

shërbim postar universal: 

 

7.1.3.1. numrin e njësive të shërbimit universal postar që OSHU nuk do të siguronte nëse 

nuk do ishte e detyruar ta bënte këtë, të ardhurat e realizuara gjatë ofrimit të këtij 

shërbimi, kostot e bëra gjatë ofrimit të këtij shërbimi dhe kthimin e investimit 

7.1.3.2. numrin e njësive të shërbimit universal postar që OSHU do të siguronte edhe 

nëse do të ishte e detyruar ta bënte këtë, të ardhurat e marra gjatë ofrimit të këtij 

shërbimi, kostot e bëra gjatë ofrimit të këtij shërbimi dhe kthimin e investimit; 
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7.1.4. përshkrimin e llogaritjes së humbjeve nga ofrimi i shërbimit universal postar siç janë 

llogaritjet e hollësishme, logjika, formulat, etj.;  

 

7.1.5. shpjegime të hollësishme se si është llogaritur vlera aktuale neto; 

 

7.1.6. deklarata e përfitimeve jo materiale dhe vlerësimit të përfitimeve të tregut, 

përshkrimet e metodave dhe/ose modeleve të aplikuara për të llogaritur përfitimet jo 

materiale dhe përfitimet e tregut, përfshirë supozimet, të dhënat dhe burimet e 

informacionit të përdorur, përfitimet jo materiale dhe rezultatet e llogaritjes së 

përfitimeve të tregut dhe dokumentet justifikuese. 

 

Neni 8  

Hyrja në fuqi  

 

8.1. Kjo Rregullore dhe Udhëzuesi i saj, kanë efekt juridik nga 1 janar 2020, dhe hyjnë në fuqi 

në datën e miratimit me vendimin nga Bordit i Autoritetit, dhe publikohet në ueb faqen 

zyrtare të Autoriteti. 

 

8.2. Pjesë e kësaj rregullore është dhe Udhëzuesi për Llogaritjen e Humbjeve të Ofruesit të 

Shërbimeve Universale Postare. 

 

 

Prishtinë, 18/01/2022.               

 

Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare 

  Nazim Rahimi 

  Kryetar i Bordit 

 

 


