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DRAFT RREGULLORE 
 

PËR 
KUALITETIN E SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 

(Shërbimet e Qasjes në Internet dhe Transmetimit Televiziv) 

 

KAPITULLI II 

Shërbimi i Qasjes në internet 

Përkufizimet: 

Shpejtësia e bartjes së të dhënave (Data transmision rate) është shpejtësia (në kbps) që është 

arritur veçmas për ngarkim (upload) dhe shkarkim (download) të të dhënave. Kompjuteri i 

shfrytëzuesit duhet të përjashtohet nga testi, që do të thotë se testi realizohet deri te pika 

terminuese e rrjetit (Network Terminal Point – NTP).  

Vonesa (latenca) është gjysma e kohës në mili sekonda që nevojitet për ICPM Kërkesë/Përgjigje 

e përsëritur (Ping) në adresë të vlefshme të IP-së. (ETSI EG 202 057-04 pika 5.5). 

Variacioni i vonesës (Jitter) është koha në mili sekonda që tregon variacionin e vonesës 

ndërmjet paketave të dërguara dhe të pranuara (siç është definuar në Rekomandimin e ITU-T 

Y.1540 pika 6.2.4 dhe e shpjeguar në mënyrë më të detajuar në Rekomandimin e ITU-T,  Y.1541 

Shtojca II). 

Shkalla e Humbjes se Paketës (Packet Loss Ratio) është shkalla e humbjes së paketës IP që 

rezulton nga transmetimi i të gjitha paketave  IP në një zonë të caktuar (Rekomandimi ITU-T 

Y.1540 pika 6.4). 

Shkalla e gabimit të paketës (Packet Error Ratio) është shkalla e gabimit të pakos IP qe 

rezulton në totalin e pakos së suksesshme IP plus gabimi i pakos IP që rezulton në një zonë të 

caktuar (Rekomandimi ITU-T Y. 1540 pika 6.3). 
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Dispozicioni i Shërbimit (Service Availability/shfrytëzuesit fundor mund të shfrytëzojnë 

shërbimin) është mesatarja aritmetikore nga numri total i shërbimit në dispozicion i rezultateve 

të llogaritura gjatë një cikli te pagesës. Dispozicioni i shërbimit gjatë ciklit të pagesës është 

përcaktuar me formulën në vijim: 

%100⋅
⋅

=
nt

T
p

k  
 
ku p – Dispozicioni i Shërbimit si përqindje; T – Koha totale e shërbimit në dispozicion në orë;  
tk – koha e matjes në ore; n – numri total i pikave të rrjetit fundor. 

 
Neni 1 

 Shërbimi që do të kontrollohet 
 

1.1 Shërbimi i Qasjes në Internet në rrjetet publike të komunikimeve elektronike fikse dhe 

mobile do te kontrollohet në mënyrë të pavarur/neutral në teknologjinë e përdorur nga 

ofruesi i shërbimit. 

 

Neni  2 
Kualiteti i Shërbimit – Parametrat që do të maten 

 
2.1 Çështjet e Përgjithshme:  

 

2.1.1 Për qëllim të kësaj rregullore, grupet e shpejtësisë së bartjes së të dhënave në vijim janë 

përdorur:  

 

Grupi i Shpejtësisë të Bartjes së 
të Dhënave 

Shpejtësia minimale Shpejtësia maksimale 

Grupi 1 9.6 kbps <256 kbps 

Grupi 2 256 kbps < 2 Mbps 

Grupi 3 ≥2 Mbps < 10 Mbps 

Grupi 4 ≥10 Mbps < 30 Mbps 

Grupi 5 ≥30 Mbps < 100 Mbps 

Grupi 6 ≥ 100 Mbps 

 

 

2.1.2 ARKEP përcakton parametrat e Kualitetit te Shërbimit që do të maten për Shërbimet e 

Qasjes në Internet. 

2.2 Lista e parametrave, të cilët do të maten/kontrollohen janë përcaktuar në tabelën në vijim: 
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Parametrat e kualitetit të shërbimit 

1. Numri i defekteve 
1.1. Numri i defekteve qe kanë të bëjnë me një linjë të 

përdoruesit. 

2. 
Kohëzgjatja për 
riparimin e defektit 

2.1. Numri i defekteve të shprehura në përqindje, në raport me 

numrin total të defekteve të pranuara nga përdoruesit, të cilat 

janë riparuar në afatin kohor prej tri (3) ditëve kalendarike. 

2.2. Numri i defekteve, te shprehura ne përqindje, ne raport 

me numrin total te pranuara nga përdoruesit, te cilat janë 

riparuar ne datën e pajtuar me përdoruesin. 

3. Saktësia e faturës 

3.1. Përqindja e faturave të ankimuara nga përdoruesit në 

raport me numrin total të faturave të dërguara tek 

përdoruesit. 

4. 
Shpejtësia e bartjes së të 
dhënave 

4.1. Shpejtësia e bartjes së ngarkimit të të dhënave 

4.2. Shpejtësia e bartjes së shkarkimit të të dhënave 

5. Vonesa 
5.1.  Ngarkimi i vonuar  

5.2. Shkarkim i vonuar 

6. Variacioni i vonesës 
6.1. Variacion i vonuar i ngarkimit  

6.2. Variacion i vonuar i shkarkimit 

7. 
Shkalla e humbjes së 
paketës 

7.1.  Shkalla e Humbjes së Pakos në ngarkim 

7.2.  Shkalla së Humbjes së Pakos në shkarkim 

8. 
Shkalla e gabimit të 
paketës 

8.1.  Shkalla e gabimit të Pakos ne ngarkim 

8.2.  Shkalla e gabimit të Pakos ne shkarkim 

9. 
Disponueshmëria e 
shërbimit 

9.1. Mesatarja aritmetikore nga numri i përgjithshëm i 

disponueshmërisë së shërbimit të rezultateve të llogaritura 

gjatë një cikli të pagesës. 

 

2.3 Ofruesi i Shërbimit të Internetit vet përcakton vlerat e parametrave të Kualitetit të 

Shërbimit në pajtim me paragrafin 2.2 të kësaj rregulloreje. 

2.4 Gjatë përcaktimit të vlerave të parametrave, Ofruesi i Shërbimit të Internetit, në pajtim me 

paragrafin 2.2 të kësaj rregulloreje, duhet të marrë parasysh që shpejtësia e bartjes së të 

dhënave, variacioni i vonesës, shkalla e humbjes se pakos dhe shkalla e gabimit të pakos 

duhet të matet ndërmjet pikës fundore të rrjetit dhe Nyjës Shkëmbyese të Internetit 

(KOSIX). 

Neni 3 
Deklaratat e Kualitetit të Shërbimit 
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3.1 Ofruesi i Shërbimit të Internetit është i obliguar t’i dorëzoj në ARKEP, jo me vonë se data 1 

shkurt të çdo viti, deklaratën e Kualitetit të Shërbimit për shërbimet e ofruara për vitin 

vijues/aktual sipas formularit relevant të përfshirë në Shtojcën I të kësaj Rregulloreje. 

3.2 Nëse Ofruesi i Shërbimit të Internetit fillon të ofrojë shërbim relevant pas datës 1 janar, ai 

është i detyruar të dorëzoj në ARKEP deklaratat e Kualitetit te Shërbimit për vitin aktual 

para se të ketë lidhur konsumatorin e parë në rrjet. 

 

Neni 4 
Publikimi i Deklaratave te Shërbimit të Kualitetit te dorëzuara nga Ofruesi i Shërbimit të 

Internetit 
 

4.1 ARKEP publikon deklaratën e dorëzuar nga Ofruesi  i Shërbimit te Internetit ne ueb faqen 

e saj te internetit. 

4.2 Ofruesi i Shërbimit te Internetit është i lirë të publikoj deklaratën e tyre në faqen e tyre të 

internetit duke përdorur të njëjtat forma/modele të referuar në paragrafin 3.1 të kësaj 

Rregulloreje. 

 

Neni 5 
Matjet e realizuara 

5.1 Matjet realizohen nga ARKEP: 

5.1.1 ARKEP mund të kryej matje në baza të rregullta për Ofruesit e Qasjes ne Internet, duke 

ofruar shërbim në rrjetet publike të komunikimit elektronik mobil dhe fiks ne pajtim me 

listën e parametrave ne tabelën me poshtë: 

1. Shpejtësia e bartjes së të dhënave 
Shpejtësia e bartjes së ngarkimit të të dhënave 

Shpejtësia e bartjes së shkarkimit të të dhënave 

2. Vonesa 
Ngarkimi i vonuar  

Shkarkim i vonuar 

3. Variacioni i vonesës 
Variacion i vonuar i ngarkimit  

Variacion i vonuar i shkarkimit 

4. Shkalla e humbjes së paketës 
Shkalla e Humbjes së Pakos në ngarkim 

Shkalla së Humbjes së Pakos në shkarkim 

5. Shkalla e gabimit të paketës 
Shkalla e gabimit të Pakos ne ngarkim 

Shkalla e gabimit të Pakos ne shkarkim 
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5.1.2 Varësisht nga rrethanat, në baza jo të rregullta ARKEP do të matë parametrat që janë të 

nevojshme për atë rast. 

5.1.3 ARKEP do të kryej matje duke përdorur pajisjet e veta, të cilat do të jenë në dispozicion 

për të gjithë Ofruesit e Shërbimit të Internetit, të cilet janë të regjistruar, sipas kërkesës së 

tyre. 

5.1.4 Pajisja fundore (modemi) i përdorur për matjet e bëra nga ARKEP duhet të merret në 

Qendrat e Shërbimit për Klientë të Ofrueseve të Shërbimit të Internetit. Pajisja fundore 

duhet te zëvendësohet me pajisje te re se paku një here në vit para fillimit të matjeve 

vjetore. 

5.1.5 Vlerat e deklaruara dhe te raportuara te Parametrave të kualitetit nga Ofruesi i 

Shërbimit te Internetit do te konsiderohen të vlefshme dhe merret parasysh vetëm nëse 

Ofruesi i Shërbimit të Internetit ka kryer matjet me pajisje  plotësisht të njëjta si ARKEP. 

5.1.6 ARKEP do të ofroj matjet në baza të rregullta për Ofruesit e Shërbimit te Internetit në 

rrjetet publike të komunikimeve elektronike mobile gjatë tërë vitit: 

5.1.6.1 Do të ketë nga tre (3) deri në pesë (5) matje të marra gjatë ditëve të punës në së 

paku pesëdhjetë (50) vendndodhje të rastit të zgjedhura në tërë Kosovën. Vlera 

mesatare e rezultateve të matjes do të llogaritet për çdo Ofrues të Shërbimit të 

Internetit.  

5.1.6.2 Matjet do të kryhen 24/7 në pesë qytetet më të mëdha të Kosovës. ARKEP do të 

vendos saktë se ku matjet do të kryhen. Vlera mesatare e rezultateve te matjes do 

të llogaritet për çdo lokacion për çdo Operator të Shërbimit te Internetit.  

5.1.7 ARKEP do të ofroj matjet në baza të rregullta për Ofruesit e Shërbimit të Internetit në 

rrjetet publike të komunikimeve elektronike fikse në rastet ku: numri i ankesave të 

pranuara nga ARKEP i ndare (pjesteuar) me numrin e shfrytëzuesve fundor të 

Shërbimeve të Qasjes së Internetit e tejkalon vlerën Y (te propozohet nga operatoret) 

5.1.8 Në lidhje me paragrafin 5.1.7 , ofruesi i shërbimit të internetit, sipas kërkesës së ARKEP, 

është i obliguar  t’i ofroj ARKEP adresat e shfrytëzuesve fundorë që janë ankuar në atë 

ofrues të shërbimit të internetit rreth kualitetit të shërbimit. ARKEP në mënyrë të 

rastësishme do të përzgjedh disa shfrytëzues fundorë, të kontaktoj ata dhe, me leje të 

tyre, t’u ofroj atyre matjet në pajtim me pikën 5.1.1. ARKEP do t’i kryej pesë (5) deri në 

dhjetë (10) matje për çdo adresë. Vlera mesatare e rezultateve të matjeve do të llogaritet 

për Ofruesin e Shërbimit te Internetit.  

5.1.9 Matjet e rastit të kryera nga ARKEP bëhen në përputhje me procedurat e  përshkruar në 

Rregulloren për procedurat e Inspektimit të miratuar nga ARKEP. Formularët e matjeve 

mund t’u bashkëngjiten nëse është e nevojshme.  



 

Faqe 6 nga 15 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  RRrr..PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë,,  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

TTeell::  ++  338811  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++  338811  3388  221122  339999;;  

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--kkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrkkeepp--kkss..oorrgg 

Neni 6 

Raportet e Kualitetit të Shërbimit 
 
6.1 Ofruesit e Shërbimit të Internetit janë te obliguar të dorëzojnë në ARKEP jo më vonë se 

data 1 shkurt raportin e Kualitetit të Shërbimeve për vitin e kaluar në përputhje me 

formularin përkatës të përfshirë në Shtojcën II të kësaj Rregulloreje. 

6.2 Nëse Ofruesi i Shërbimit të Internetit ka filluar të ofroj shërbimin përkatës pas datës 1 

janar, atëherë raporti i tij i kualitetit të Shërbimit duhet të mbuloj periudhën e njëjtë siç 

është cekur në deklaratën e tij të Kualitetit te Shërbimit të cilën e ka dorëzuar në ARKEP. 

Neni 7 

Publikimi i Raporteve të Kualitetit të Shërbimeve të dorëzuara nga Operatorët 
 

7.1 ARKEP publikon raportin e Kualitetit të Shërbimit të Operatorëve të Shërbimit të 

Internetit në faqen e saj të internetit në atë mënyrë që të jete e lehtë që shfrytëzuesit të 

krahasojnë ato me deklaratat Kualitetit të Shërbimeve dhe raportet e dorëzuara nga 

Ofruesit  e Shërbimit te Internetit. 

7.2 Ofruesit e Shërbimit te Internetit janë të lirë për të publikuar raportin e tyre të Kualitetit 

të Shërbimit në faqen e saj të internetit duke përdorur të njëjtin forme/model të referuar 

në paragrafin 6.1 të kësaj Rregulloreje. 

Neni 8 
Raporti vjetor mbi Kualitetin e Shërbimeve i publikuar nga ARKEP 

 
8.1 ARKEP një (1) herë në vit përgatit raportin vjetor mbi kualitetin e Shërbimeve ku në 

mënyrë të krahasueshme janë të përfshira: 

8.1.1 Deklaratat e Ofrueseve të Shërbimit të Internetit mbi Kualitetin e Shërbimeve; 

8.1.2  Raportet e Ofrueseve të Shërbimit të Internetit mbi Kualitetin e Shërbimeve; 

8.1.3   Matjet dhe llogaritjet e rezultateve të ofruara nga ARKEP; 

8.1.4 Analizat dhe Komentet e ARKEP lidhur me nivelin e Kualitetit të Shërbimeve ne 

Republikën e Kosovës. 

8.2 ARKEP publikon Raportin Vjetor mbi Kualitetin e Shërbimeve jo më vonë se 90  

(nëntëdhjetë) ditë pas përfundimit të vitit.  

KAPITULLI III 

Shërbimi i transmetimit televiziv 

Neni 9 
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 Shërbimi qe do të kontrollohet 

9.1 Transmetimi televiziv në rrjetet  publike të komunikimeve elektronike do të kontrollohet 

në mënyrë të pavarur/neutrale nga teknologjia e përdorur nga ofruesi i shërbimit. Në 

vijim janë dhënë platformat teknologjike për transmetim televiziv të përdorura në 

Kosovë: 

9.1.1 Transmetim tokësor i programit të TV 

9.1.2  Transmetim satelitor i programit të TV 

9.1.3  Transmetim analog dhe digjital i programit të TV-së  

9.1.4  Transmetim IPTV i programit  

Neni 10 

Kualiteti i Shërbimit – Parametrat që do të maten 

10.1 ARKEP përcakton Kualitetin e Shërbimit – parametrat që do të maten për Shërbim të 

Transmetimit Televiziv. 

10.2 Parametrat që do të maten: 

10.2.1 Numri i defekteve si numër i defekteve që kanë të bëjnë me një linjë të përdoruesit; 

10.2.2 Kohëzgjatja e riparimit të defektit, si numri i defekteve të shprehura në përqindje, në 

raport me numrin total të defekteve të pranuara nga përdoruesit, të cilat janë riparuar në 

afatin kohor prej tre (3) ditëve kalendarike; 

10.2.3 Kohëzgjatja e riparimit të defektit, si numri i defekteve të shprehura në përqindje, në 

raport me numrin total të defekteve të pranuara nga përdoruesit, të cilat janë riparuar ne 

datën e pajtuar me përdoruesin; 

10.2.4  Saktësia e faturës si përqindja e faturave të ankimuara nga përdoruesit në raport me 

numrin total të faturave të dërguara tek përdoruesit; 

10.2.5  Vlerësimi subjektiv i kualitetit të fotografisë të televizionit si pikë nga 1 deri ne 5, ku 1 

është pika me e ulët ndërsa 5 është pika më e lartë; 

10.2.6  Koha e kyçjes në sekonda ndërmjet kanaleve televizive vetëm për IP TV. 

10.3  Kualiteti i fotografisë së televizorit do të matet duke përdorur këtë vlerësim subjektiv të 

kualitetit të fotografisë televizive në bazë të tabelës më poshtë. 
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Nr. Vlerësimi Shpjegimi i vlerësimit Piket 

1. 
Kualiteti i 

shkëlqyeshëm 
Zhurmë (disturbance) dhe shtrembërim 

(distortion) jo i dallueshëm 
5 

2. 
Kualitet shumë i 

mire 
Zhurmë dhe shtrembërim i dallueshëm, por 

nuk pengon të shikuarit  
4 

3. Kualitet i mirë 
Zhurmë dhe shtrembërim i dallueshëm dhe 

lehtas pengon të shikuarit 
3 

4. 
Kualitet i 

mjaftueshëm 
Zhurma dhe shtrembërimi pengon të 

shikuarit 
2 

5. Kualitet i keq 
Zhurma dhe shtrembërimi pengon shumë 

në të shikuarit  
1 

 
 

10.4 Zhurmat tipike dhe shtrembërimi i fotografisë televizive janë paraqitur në tabelën në 
vijim: 

 
 

Nr. Shërbimi TV Përshkrimi i kalimit në frekuencë tjetër dhe zhurma 

1. 
Shërbimi 
televiziv 
analog 

1.1 Struktura e shtrembëruar e atyre në lëvizje apo të 
palëvizshme, të grimcuara apo shtresave të llojeve të tjera në 
fotografi. 

1.2. Parregullsia e ngjyrave dhe shkëlqimit. 

1.3. Shumëfishimi i fotografisë 

2. 

Shërbimi 
televiziv 
digjital 

 

2.1. Ngurtësia totale apo afatshkurtër e fotografisë 

2.2. Humbja e pjesëve të veçanta të fotografisë. 

2.3. Produkti i fotografisë 

Shërbimi 
televiziv 

digjital duke 
përdorur IP 

2.4. Zhurma e zërit dhe fotografisë në masën kohore 

2.5. Çorientimi i zërit dhe fotografisë në një masë kohore 

2.6. Produktet e zërit 

 
 

Neni 11 

Deklaratat e Kualitetit te Shërbimit 
 
11.1 Operatori i Shërbimit të transmetimit televiziv është i obliguar t’i dorëzoj në ARKEP, jo 

më vonë se data 1 shkurt, deklaratën e Kualitetit te Shërbimit për shërbimet e ofruara 

për vitin aktual në pajtim me format/modelet e përfshirë në Shtojcën III të kësaj 

Rregulloreje. 

11.2 Nëse Operatori i Shërbimit të transmetimit televiziv fillon të ofrojë shërbim relevant pas 

datës 1 janar, ai është i detyruar të dorëzoj në Deklaratë të Shërbimit të Kualitetit në 

ARKEP për vitin aktual para se të ketë lidhur konsumatorin e parë në rrjet. 
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Neni 12 

Publikimi i Deklaratave të Shërbimit të Kualitetit të dorëzuar nga Operatori i Shërbimit të 
Transmetimit televiziv 

12.1 ARKEP publikon deklaratën e dorëzuar nga Operatori i Shërbimit të transmetimit 

televiziv në ueb faqen e saj të internetit. 

12.2 Operatori i Shërbimit të transmetimit televiziv është i lirë të publikoj deklaratën e tyre në 

faqen e tyre të internetit duke përdorur të njëjtët forma/modele të referuar në paragrafin 

11.1 të kësaj Rregulloreje. 

Neni 13 
Matjet e realizuara 

13.1 Kualiteti i fotografisë televizive mund të vlerësohet nga 3 (tre) ekspertë në pajtim me 
paragrafin 10.3 dhe 10.4. Pikët mesatare do të llogariten nga rezultatet e dorëzuara nga 
tre ekspertët.  

13.2 ARKEP mund të kryej matje në baza të rregullta për Operatoret e Shërbimit të 
transmetimit televiziv, duke ofruar shërbim në rrjetet publike të komunikimeve 
elektronike në pajtim me listën e parametrave në tabelën më poshtë: 

 

Lista e parametrave 
Vlerësimi subjektiv i kualitetit të fotografive të televizionit si pikë nga 1 deri ne 5 në të 
gjitha platformat teknologjike. 

 

 Koha e kyçjes ne sekonda ndërmjet kanaleve te TV-se për IP TV vetëm 
 
 

 
 
 
13.3 ARKEP do te kryej matjet në baza të rregullta për Operatoret e Shërbimit të 

Transmetimit Televiziv ne rrjetet e komunikimeve elektronike ne rastin kur numri i 

pranuar i ankesave nga ARKEP e ka ndarë me numrin e shfrytëzuesve fundorë të 

Shërbimeve të Transmetimit televiziv tejkalon vlerën Y (të propozohet nga operatoret).  

13.4 Operatori i shërbimit transmetues televiziv, sipas kërkesës së ARKEP është i obliguar  t’i 

ofroj ARKEP informatat në lidhje me adresat e shfrytëzuesve fundorë  që kanë ankesa në 

atë Operator të Shërbimit  të Transmetimit Televiziv rreth kualitetit te shërbimit. ARKEP 

do të përzgjedh disa nga shfrytëzuesit fundorë, të kontaktoj ata dhe me lejen e tyre të 

ofrojnë matje në pajtim me piken 13.2.  
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13.5 Matjet e kryera nga ARKEP në baza jo të rregullta janë bërë në bazë të procedurave të 

përshkruara në Rregulloren e Inspektimit të miratuar nga ARKEP. Rezultatet e matjeve 

mund të bashkëngjiten nëse është e nevojshme. 

Neni 14 
Raportet e Kualitetit te Shërbimeve 

 
14.1 Operatorët e Shërbimit te Transmetimit Televiziv janë të obliguar të dorëzojnë në 

ARKEP jo më vonë se data 1 shkurt raportin e Kualitetit të Shërbimeve për vitin e kaluar 

në përputhje me formularin përkatës të përfshirë në Shtojcën IV të kësaj Rregulloreje. 

14.2 Nëse Operatori i Shërbimit të transmetimit televiziv ka filluar të ofroj shërbimin 

përkatës pas datës 1 janar, atëherë raporti i tij i kualitetit të Shërbimit duhet të mbuloj 

periudhën e njëjtë siç është cekur në deklaratën e tij të Kualitetit të Shërbimit të cilën e ka 

dorëzuar në ARKEP. 

Neni 15 
Publikimi i Raporteve të Kualitetit të Shërbimeve të dorëzuara nga Operatoret 

 
15.1 ARKEP publikon raportin e Kualitetit të Shërbimit të  Operatorëve të Shërbimit televiziv 

në faqen e saj të internetit në ate mënyrë që te jete e lehtë që shfrytëzuesit të krahasojnë 
ato me deklaratat QoS dhe raportet e dorëzuara nga Operatoret e Shërbimit të 
Transmetimit televiziv. 

 
15.2 Operatorët e Shërbimit të transmetimit televiziv janë të lirë për të publikuar raportin e 

tyre të Kualitetit të Shërbimit në faqen e saj të internetit duke përdorur të njëjtin 
formular të referuar në paragrafin 14.1 të kësaj Rregulloreje. 

Neni 16 
Raporti vjetor mbi Kualitetin e Shërbimeve nga ARKEP 

 
16.1 ARKEP një here në vit përgatit raportin vjetor mbi kualitetin e Shërbimeve ku në 

mënyrë të krahasueshme janë të përfshira:  

16.1.1 Deklaratat e Operatorëve të Shërbimit të transmetimit televiziv mbi Kualitetin e 

Shërbimeve; 

16.1.2 Raportet e Operatoreve të Shërbimit të transmetimit televiziv mbi  Kualitetin e 

Shërbimeve; 

16.1.3 Matjet dhe llogaritjet e rezultateve të ofruara nga ARKEP; 

16.1.4 Analizat dhe Komentet e ARKEP lidhur me nivelin e Kualitetit të Shërbimeve në 

Republikën e Kosovës 
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16.2 ARKEP e publikon Raportin Vjetor të Kualitetit të Shërbimit jo më vonë se 90 

(nëntëdhjetë) ditë pas përfundimit të vitit. 

Neni 9 
Dispozitat Përfundimtare 

 
9.1 Ndaj veprimit ose mosveprimit të ARKEP në lidhje me aplikimin dhe zbatimin e kësaj 

Rregulloreje mund te behet ankesë në procedurë të përcaktuar nga ligjet e Republikës se 

Kosovës. 

9.2 Kur kërkohet nga ARKEP, Operatoret e Shërbimit të Internetit janë të obliguar të vejnë 

në funksion lidhjen në internet për qellim të matjes.  

9.3 Shtojcat I deri IV janë pjesë përbërëse të kësaj Rregulloreje. 

 
Neni 10 

Hyrja në fuqi dhe vlefshmëria 
 
 
10.1 Implementimi i Kapitujve II dhe III te kesaj rregulloreje do të filloj më 1 Janar 2015. 
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SHTOJCA I 

Deklarata e Kualitetit të Shërbimit për Operatorin e Shërbimit të Internetit 
 
 
Emri i Kompanisë:  _______________ 

Numri Fiskal:   _______________ 

 
 

 
Personi i autorizuar:  _____________________ 

Personi që ka plotësuar të dhënat në deklaratë: 

Të dhënat kontaktuese: 

Data: 

Parametrat Grp1 Grp2 Grp3 Grp4 Grp5 Grp6 

Numri i defekteve që kanë të bëjnë me një linjë të 
përdoruesit  

 

Numri i defekteve të shprehura, në  
përqindje, në raport me numrin total  
të defekteve të pranuara nga  
përdoruesit, defekt të cilat janë  
riparuar në afatin kohor prej tri  
ditëve kalendarike 

 

Numri I defekteve të shprehura, në përqindje, në raport 
me numrin total të defekteve të pranuara nga 
përdoruesit, defekte të cilat janë riparuar në datën e 
pajtuar me përdoruesin. 

 

 Përqindja e faturave te ankimuara  
nga përdoruesit në raport me numrin total të faturave të 
dërguara tek përdoruesit. 

 

Shpejtësia e bartjes së të dhënave të ngarkimit mesatar       

Shpejtësia e bartjes së të dhënave të shkarkimit mesatar.       

Vonesa e ngarkimit mesatar.        

Vonesa e shkarkimit mesatar.       

Variacioni i vonuar i ngarkimit mesatar.        

Variacioni i vonuar i shkarkimit mesatar       

Shkalla e Humbjes së Pakos të ngarkimit mesatar.       

Shkalla e Humbjes së Pakos të shkarkimit mesatar.       

Shkalla e Gabimit të Pakos të ngarkimit mesatar.       

Shkalla e Gabimit të Pakos të shkarkimit mesatar.       

Mesatarja aritmetikore nga numri i përgjithshëm i 
disponueshmërise së shërbimit të rezultateve të 
llogaritura gjatë një cikli të pagesës 
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SHTOJCA II 

Raporti i Kualitetit te Shërbimeve për Operatorin e Shërbimit te Internetit 
 
Emri i Kompanisë:  _______________ 

Numri Fiskal:   _______________ 

 
 

 
 
Personi i autorizuar:  _____________________ 

Personi që ka plotësuar të dhënat në formular: 

Të dhënat kontaktuese: 

Data: 
 

Parametrat Grp1 Grp2 Grp3 Grp4 Grp5 Grp6 

Numri i defekteve që kanë të bëjnë me një linjë të 
përdoruesit  

      

Numri i defekteve të shprehura, në  
përqindje, në raport me numrin total  
të defekteve të pranuara nga  
përdoruesit, defekt të cilat janë  
riparuar në afatin kohor prej tri  
ditëve kalendarike 
 

      

Numri I defekteve të shprehura, në përqindje, në raport 
me numrin total të defekteve të pranuara nga 
përdoruesit, defekte të cilat janë riparuar në datën e 
pajtuar me përdoruesin 
 

      

 Përqindja e faturave te ankimuara  
nga përdoruesit në raport me numrin total të faturave të 
dërguara tek përdoruesit. 
 

      

Shpejtësia e bartjes së të dhënave të ngarkimit mesatar       

Shpejtësia e bartjes së të dhënave të shkarkimit mesatar.       

Vonesa e ngarkimit mesatar.        

Vonesa e shkarkimit mesatar.       

Variacioni i vonuar i ngarkimit mesatar.        

Variacioni i vonuar i shkarkimit mesatar       

Shkalla e Humbjes së Pakos të ngarkimit mesatar.       

Shkalla e Humbjes së Pakos të shkarkimit mesatar.       

Shkalla e Gabimit të Pakos të ngarkimit mesatar.       

Shkalla e Gabimit të Pakos të shkarkimit mesatar.       

Mesatarja aritmetikore nga numri i përgjithshëm i 
disponueshmërise së shërbimit të rezultateve të 
llogaritura gjatë një cikli të pagesës 
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SHTOJCA III 

Deklarata e Kualitetit të Shërbimit për Operatoret e Shërbimit të transmetimit televiziv 
 
 
 
Emri i Kompanisë:  _______________ 

Numri Fiskal:   _______________ 

 

Parametrat Vlerat 
Numri i defekteve që kanë të bëjnë me një linjë të 
përdoruesit. 

 

Numri i defekteve të shprehura, në  
përqindje, në raport me numrin total  
të defekteve të pranuara nga  
përdoruesit, defekt të cilat janë  
riparuar në afatin kohor prej tri  
ditëve kalendarike 
 

 

Numri I defekteve të shprehura, në përqindje, në 
raport me numrin total të defekteve të pranuara 
nga përdoruesit, defekte të cilat janë riparuar në 
datën e pajtuar me përdoruesin 
 

 

 Përqindja e faturave te ankimuara  
nga përdoruesit në raport me numrin total të 
faturave të dërguara tek përdoruesit. 
 

 

Vlerësimi subjektiv i kualitetit te fotografisë 
televizive si pikë nga 1 deri në 5. 

 

Koha e kyçjes ne sekonda ndërmjet kanaleve 
televiziv për televizion vetëm IP TV.  

 

 

Personi i autorizuar:  _____________________ 

Personi që ka plotësuar të dhënat në deklaratë: 

Të dhënat kontaktuese: 

Data: 
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SHTOJCA IV 

Raporti i Kualitetit të Shërbimit për Operatoret e Shërbimit të transmetimit Televiziv 
 

 
 
Emri i Kompanisë:  _______________ 

Numri Fiskal:   _______________ 

 

Parametrat Vlerat 

Numri i defekteve si numër i defekteve për një 
linje te përdoruesit  

 

Numri i defekteve të shprehura, në  
përqindje, në raport me numrin total  
të defekteve të pranuara nga  
përdoruesit, defekt të cilat janë  
riparuar në afatin kohor prej tri  
ditëve kalendarike 
 

 

Numri I defekteve të shprehura, në përqindje, në 
raport me numrin total të defekteve të pranuara 
nga përdoruesit, defekte të cilat janë riparuar në 
datën e pajtuar me përdoruesin 
 

 

Përqindja e faturave te ankimuara  
nga përdoruesit në raport me numrin total të 
faturave të dërguara tek përdoruesit. 
 

 

Vlerësimi subjektiv i kualitetit të fotografisë 
televizive si pikë nga 1 deri ne 5. 

 

Koha e kyçjes në sekonda ndërmjet kanaleve 
televiziv për televizion vetëm IP TV.  

 

 
 
 
 
 
Personi i autorizuar:  _____________________ 

Personi që ka plotësuar të dhënat në formular: 

Të dhënat kontaktuese: 

Data: 
 


