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Përmbledhje ekzekutive dhe përfundime të analizës së tregut 

Autoriteti Rregullativ Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – ARKEP ose Autoriteti),  me 

vendimin nr. 1194   (Re.f n.r prot. 03 /B/18)  ka iniciuar procesin analize së tregjeve me pakicë dhe të 

intekoneksionit ne rrjetet e telefonis fikse. Ky është raundi i dytë i analizës së këtyre tregjeve, pas raundit të 

parë i cili ka përfunduar në vitin 2012.  Kjo analizë përfshin shumicën e tregjeve që ish të trajtuara në roundin 

e parë.  

 Në vijim paraqitet një përmbledhë ekzekutive të raportit të analize së tregjeve të telefonis fikse.   

 

Tregu i telefonisë fikse në nivel me pakicë:-Bazuar ne zhvillimet e tregut te telefonise fikse dhe te tregut te 

komunikimeve elektronike në përgjithësi, Rekomandimet e KE për tregjet perkates dhe pervojat ne vendet 

e BE-se, ARKEP  e vlerson te arsyeshme te rishikojë vlerësimin e percaktimit të tregjeve perkatese me 

pakice te telefonise fikse te kryer ne vitin 2012, ku ARKEP arriti ne konkuzionin qe tregjet perkatese me 

pakicë te justifikueshme per nderhyrje ex-ante dhe per t’u analizuar ishin: 

- tregu i qasjes ne rrjet publik telefonik në lokacionin fiks; 

- tregu i shërbimet telefonike lokale dhe/ose kombëtare të diponueshme për publikun të ofruara në 

lokacionin fiks; 

- tregu i shërbimet telefonike ndërkombëtare të diponueshme për publikun të ofruara në lokacionin 

fiks 

ARKEP pas trajtimit të kësaj çështje vlerësoi se fokusi për analizë duhet të bie në perkufizimin e tregjeve të 

veçanta të qasjes dhe thirrjes telefonike në lokacion fikse . 

Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – ARKEP ose Autoriteti), 

gjatë procesit të analizës së tregut dhe pas analizës së të dhënave të mbledhura nga pjesëmarrësit e tregut 

(ofruesit e shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike), përmes pyetësorit përkatës dhe 

informacioneve tjera shtesë, ka ardhur në konkluzionet, të cilat janë përshkruar në pjesën në vijim. 

Përcaktimi i tregut - Pas analizës së zëvendësueshmërisë (‘substitutability’) nga ana e kërkesës dhe ofertës,  

si dhe arsyetimeve të dhëna në këtë raport, ARKEP ka ardhur në konkludim se :  

Tregu i qasjes në rrjetin publik telefonik në lokacione fikse përfshin: të gjitha llojet e lidhjes fizike në rrjetit 

publik telefonik të ofruar në lokacion fiks, pavarësisht nga teknologji e përdorur për qasje, e cila mundëson bartjen e zërit 

ndërmjet pikës terminuese të rrjetit dhe shërbimeve tjera komunikuese siç janë faksi dhe transmetimi i të dhënave. Një 

definim i tillë i tregut përfshinë qasjen në rrjetin publik telefonik në lokacion fiks me anë të çiftoreve të përdredhura 

metalike (duke përdorur teknologjinë PSTN dhe ISDN), rrejte kabllore televizive, rrjeteve optike etj.   

Shërbimet Telefonike lokale dhe /ose kombëtare  dhe ndërkombëtare te disponueshme për publikun te 

ofruara ne lokacion fiks: përfshin shërbimet e komunikimit elektronik të ofruar përdoruesve fundorë në një lokacion 

fiks, i përbërë nga bartja e drejtpërdrejtë e thirrjeve telefonike me zë në kohë reale të origjinuara  dhe të terminuara në 

numrat që janë të përfshirë në Planin Kombëtar të Numeracionit të Republikës së Kosovës. Përkufizim i tillë i këtij tregu 

përfshin shërbimet telefonike fikse kombëtare, të ofruara për çdo numër të mbuluara nga plani kombëtar i numeracionit  

të Republikës së Kosovës (mobile, fikse gjeografike, jo gjeografike të caktuar) dhe ofrimin e këtyre shërbimeve me anë të 

mjeteve për qasje fikse të përcaktuara në Kapitullin II të raportit. Thirrje kombëtare të origjinuara me anë të  përdorimit 
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të shërbimeve publike të telefonisë mobile për shkak të karakteristikave të ndryshme  janë konsideruar të jetë një treg të 

veçantë dhe për këtë arsye janë përjashtuar nga tregu në fjalë. Dhe  

Shërbime Telefonike  Fikse Ndërkombëtare) të disponueshme në Kosovë, ARKEP konstaton se ky treg  mbulon 

të gjithë territorin e Republikës së Kosovës (treg kombëtar) dhe përfshin shërbimet e komunikimit elektronik të ofruar 

përdoruesve fundorë në një lokacion Fiks, i përbërë nga bartja e drejtpërdrejtë e thirrjeve telefonike me zë në kohë reale 

të origjinuar nga numrat që janë të përfshirë në Planin Kombëtar të Republikës së Kosovës, dhe të terminuar në numra 

që përdoren jashtë Kosove. Përkufizim i tillë i këtij tregu përfshin shërbimet telefonike fikse ndërkombëtare, të ofruara  te 

çdo numër ndërkombëtar (mobile, fikse gjeografike, jo gjeografike të caktuar) dhe ofrimin e këtyre shërbimeve me anë të 

mjeteve për qasje fikse të përcaktuara në Kapitullin II të Raportit. Thirrje ndërkombëtare të origjinuara me anë të  

përdorimit të shërbimeve publike të telefonisë mobile për shkak të kërkesës së ndryshme ekonomike dhe karakteristikave  

të ofertës janë konsideruar të jenë një treg i veçantë dhe për këtë arsye janë përjashtuar nga tregu në fjalë.  

Sa i përket dimensionit gjeografik, ARKEP konsideron se kushtet e ofrimit të qasjes  dhe shërbimeve 

telefonike të ofruara në lokacione fikse janë homogjene në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Kështu që, 

tregu përkatës  gjeografik konsiderohet i tërë territori i Republikës së Kosovës. 

Bazuar në gjetjet dhe faktet e dala nga analiza, ARKEP  konkludon se asnjë operator nuk është në gjendje të 

sillet në mënyrë të pavarur  nga konkurrentët dhe konsumatorët fundorë në tregun e qasjes  fikse me pakicë 

dhe për këtë arsye asnjë operator nuk ka fuqi të ndieshme të tregut. 

 Ky përfundim mbështetet nga një numër faktorësh, duke përfshirë: 

 Rënia e ngadaltë por e vazhdueshme e pjesëmarrjes në treg e operatorit inkumbent TK  gjatë pesë 

viteve të fundit; 

 Nuk ka barriera të rëndësishme për hyrjen në treg që mund të pengojnë konkurrencën efektive të 

tregut; 

 Të gjith operatoret aktiv ne treg janë të integruar vertikalisht dhe horizontalisht duke përfituar nga 

ekonomitë e shkallës dhe fushë-veprimit; 

 Përdorimi i telefonave mobil përbën një kufizim të tërthortë të konsiderueshëm në çmimet e 

shërbimeve fikse, pasi konsumatorët po bëjnë më shumë thirrje nga rrjetet mobile se sa ne rrjetet 

fikse; 

Rekomandimin i Komisionit Evrpoian mbi tregjet relevante brenda sektorit të komunikimeve elektronike, i 

vitit 2014 ka hequr nga lista e tregjeve per nderyhrej ex-ante tregun e shitjes me pakicë të qasje në rrjetin 

telefonik publik në një lokacion fiks. Sidoqoftë, sipas Rekomandimit të njëjtë, është e mundur që Autoritetet 

Rregullatore Nacionale – ARN, të rregullojnë tregjet e pa listuara, kur kjo justifikohet nga rrethanat 

kombëtare.  

Për të përcaktuar nëse tregjet e pa listuara ende kërkojnë ndërhyrje rregullatore, ex ante ARN-të  duhet të 

kryejnë një test tre kriteresh. Një treg i identifikuar do të ishte subjekt i rregullimit ex ante vetëm nëse të tre 

kriteret kumulativisht janë plotësuar. Në anën tjetër, nëse vlerësimi i tregut nuk plotson ndonjë nga tre 

kriteret, asnjë rregullim ex ante nuk do të ishte i nevojshem. Nëse tregu në fjalë tashmë i nënshtrohet 

rregullimit ex ante, atëherë ky treg duhet te derregullohet. 

Neni 4.5 i Rregullores  mbi Analizat e tregut percakton se “ Për tregjet listuara/renditura në nenin 4.3 të 

kësaj rregulloreje, Autoriteti akoma mund të konsiderojnë të nevojshme, në bazë të rrethanave të caktuara 
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kombëtare, për të kryer testin e tre kritereve, e përmendur në nenin 4.4 të kësaj rregulloreje. Autoriteti 

mund të konkludoj se testi tre-kriteri është ose nuk është plotësuar në rrethanat kombëtare. Nëse testi i tre 

kritereve nuk plotësohet për një treg të caktuar të listuar në nenin 4.3 të kësaj Rregulloreje, Autoriteti nuk 

duhet të imponojë detyrime rregullatore në atë treg”  

Duke e bërë një gjë të tillë, Autoriteti duhet të vlerësojë nëse tregu i ri i përcaktuar i përmbushë tri kriteret 

në vijim: 

1. Prezenca e barrierave të larta dhe jo–kalimtare për të hyrë në treg, të cilat mund të jenë të natyrës 

strukturore, rregullatore apo ligjore. 

2. Një strukturë e tregut e cila nuk synon drejt konkurrencës efektive brenda një periudhe kohore 

përkatëse. Aplikimi i këtij kriteri përfshinë edhe ekzaminimin e gjendjes së konkurrencës pas 

barrierave të hyrjes, dhe 

3. Pamjaftueshmëria e ligjit të konkurences për të adresuar në mënyrë të përshtatshme dështimin e 

tregut të marrë në shqyrtim 

 

KONKLUZION  

ARKEP  konkludon se tregu i qasjes Fikse është konkurrues dhe se asnjë ndërmarrje nuk gëzon FNT në 
ofrimin e shërbimeve të qasjes Fikse. 

Bazuar në këtë konkluzion dhe  dispozitat e Rregullores, ARKEP nuk do të imponoj detyrime rregullatore 
për ndërmarrjet aktive në tregjet me pakicë të qasjes fikse . 

ARKEP do të tërheqë, masat ekzistuese rregullatore që rregullojnë ofrimin e shërbime të qasjes Fikse të 
imponuara  TK.Sh.A.  

Me qëllim që të ketë një tranzicion të qetë nga një treg i rregulluar në një treg të pa rregulluar, ARKEP do të 
tërheqë detyrimet ekzistuese brenda 30 ditëve kalendarike pas publikimit të vendimit përfundimtar lidhur 
me këtë treg.  

ARKEP konsideron se, duke pasur parasysh natyrën dinamike të tregjeve të komunikimeve elektronike, 
është e rëndësishme që të mbikqyret  përparimi dhe zhvillimet në tregje të tilla. Për këtë qëllim, ARKEP synon 
të analizojë tendencat dhe zhvillimet e tregut të qasjes fikse në baza të vazhdueshme dhe mbetet i përkushtuar 
për të inicuar një analizë të re të tregut në çdo moment në përgjigje të çdo përkeqësimi të nivelit konkurrues 
në tregun e identifikuar. 

Tregjet e interkoneksionit :-Bazuar ne zhvillimet e tregut te telefonise fikse (Kapitulin I) dhe te tregut te 

komunikimeve elektronike ne përgjithësi, Rekomandimet e KE për tregjet perkates dhe pervojat ne vendet 

e BE-se, ARKEP  ngjashem sikurse te rasti i tregjeve me pakicë edhe te tregjet e interkoneksionit e vlerëson 

te arsyeshme te rishikoje vleresimin e percaktimit të tregjeve perkatese të telefonise fikse te kryer ne vitin 

2012, ku ARKEP arriti ne konkuzionin se tregjet perkatese ne nivelin me shumicë  te justifikueshme per 

nderhyrje ex-ante dhe per t’u analizuar ishin: 

Origjinimi i thirrjeve në rrjetin publik telefonik në lokacion fiks; 

Shërbimi i transitimit të thirrjeve në rrjetin fiks; 
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Terminimi i thirrjeve në lokacion fiks dhe;  

 

ARKEP pas trajtimit të kësaj çështje vlerësoi se fokusi për analizë duhet të bie në perkufizimin e tregjeve 

të veçanta të: 

Origjinimi i thirrjeve. Pas analizimit të zëvendësueshmërisë nga ana kërkesës dhe ofertës të origjinimit të 

thirrjeve në rrjetin publike telefonik në lokacion Fiks  (tani e tutje referuar si origjinim i thirrjeve Fikse) të 

disponueshme në Kosovë, ARKEP konstaton se ky treg  mbulon të gjithë territorin e Republikës së Kosovës 

(treg kombëtar) dhe përfshin bartjen e thirrjeve përmes rrjetit fiks prej pikës terminuese (përdoruesit 

fundor) deri tek nyja e parë komutuese kur interkoneksioni  është (ose mund të jetë) implemementuar. 

Përkufizim i tillë i këtij tregu përfshin origjinimin e thirrjeve fikse të ofruara përmes rrjetit publik telefonik 

në Kosovë. Në përputhje me rezultatet e analizës së tregut të qasjes në nivel me pakicë,  origjinimi i  

thirrjeve  nëpërmjet të gjitha mjetet për qasje fikse janë të përfshira në treg. Në analogji në tregun në nivel 

me pakicë të telefonisë Fikse kombëtare/Ndërkombëtare, shërbimi i origjinimit të thirrjeve Fikse të ofruara 

përmes VoIP janë të përfshira në këtë treg,  vetëm në atë masë që këto shërbime VoIP ofrojnë cilësinë, 

funksionalitetin (duke përfshirë numeracionin) dhe besueshmërinë të krahasueshme me ato të shërbimeve 

telefonike  zërit të ofruara  përmes rrjeteve PSTN (p.sh. shërbime VoIP të menaxhuar) ndërsa  origjinimi i 

thirrjeve mobile është përjashtuar nga ky treg. 

Bazuar në gjetjet dhe faktet e trajtuara në analizë, ARKEP  konkludon se asnjë operator nuk është në gjendje 

të sjellet në mënyrë të pavarur  nga konkurrentët dhe konsumatorët fundor në tregun: 

 Origjinim i thirrjeve Fikse 

 Ky përfundim mbështetet nga një numër faktorësh, duke përfshirë: 

 

 Rënia e ngadaltë por e vazhdueshme e pjesëmarrjes në treg e operatorit inkumbent TK  gjatë pesë 

viteve të fundit 

 Nuk ka barriera të rëndësishme për hyrjen në treg që mund të pengojnë konkurrencën efektive të 

tregut; 

 Të gjithë operatorët aktivë ne treg janë të integruar vertikalisht dhe horizontalisht duke përfituar 

nga ekonomitë e shkallës dhe fushë-veprimit; 

 Përdorimi i telefonave mobil përbën një kufizim të tërthortë të konsiderueshëm në çmimet e 

shërbimeve fikse, pasi konsumatorët po bëjnë më shumë thirrje nga rrjetet mobile se sa ne rrjetet 

fikse; 

 

Edhe nga analiza e testit të tri kritereve, ARKEP vëren se ky treg në strukturë  është  konkurrues dhe për 

këtë arsye klientët mbrohen nëpërmjet forcave të tregut. Rrjedhimisht, mbetet një hapësirë e kufizuar për 

ndërhyrjen rregullatore ex ante. ARKEP e konsideron si shumë të vështirë që këta faktorë të ndryshojnë 

brenda kornizës kohore të kësaj analize,  prandaj konkludon se ekziston një hapësirë e kufizuar për 

mangësitë konkurruese në tregun e qasjes fikse në të ardhmen. Megjithatë, në mungesë të rregullimit ex 

ante, AKK mund të trajtojë në mënyrë efektive çdo çështje të mundshme që mund të dalë në tregun vendor 

të origjinimit të thirrjeve fikse, nëpërmjet rregullimit ex post. 

Terminimi i thirrjeve:-Pas analizimit të zëvendësueshmërisë nga ana kërkesës dhe ofertës të terminimit  të 

thirrjeve në rrjetin publike telefonik në lokacion fiks  (tani e tutje referuar si terminim i thirrjeve fikse) të 
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disponueshme në Kosovë, ARKEP konstaton se terminimi i thirrjeve fiks përfshinë bartjen e thirrjeve 

përmes rrjetit publik telefonik fiks prej nyjës komutuese ku është (ose mund jetë) implementuar  

interkoneksioni deri tek pika terminuese e rrjetit dhe përbën katër tregje të ndara: 

 

 Teminimi i thirrjeve fikse në rrjetin publik telefonik fiks të TK-së, dhe 

 Terminimi i thirrjeve fikse në rrjetin publik telefonik fiks të IPKO-së 

 Terminimi i thirrjeve fikse në rrjetin publik telefonik fiks të KujtesaNet 

 Terminimi i thirrjeve fikse në rrjetin publik telefonik fiks të mts.D.O.O 
 

Në bazë të gjetjeve dhe fakteve të dala analiza e shtjelluar në raport, ARKEP konsideron se TK, IPKO-fiks, 
Kujtesa.Net dhe mts D.O.O kanë fuqi të ndjeshme në tregun e terminimit të thirrjeve Fikse me shumicë në 
rrjetet e tyre individuale.  

Ky konkluzion mbështetet edhe nga një numër faktorësh përfshirë këtu pjesëmarrjen e 100% të tregut nga 
secili operator në ofrimin e terminimit të thirrjeve fikse në rrjetet vetanake. Për më tepër, mungesa e 
konkurrencës dhe e fuqisë kundërvepruese blerëse në treg, për shkak të pengesave teknologjike dhe sistemit 
pala thirrëse paguan e kufizojnë konkurrencën në rrjetet individuale të secilit operator.  

Parandj, ARKEP propozon përcaktimin e operatorëve si ndërmarrje me FNT si në vazhdim: 

 

 Telekomi i Kosovës SH.A si ndërmarrje me fuqi të ndjeshme në tregun e terminimit të thirrjeve në 

rrjetin publik të telefonisë fikse; 

 IPKO Telecimmunications LLC si ndërmarrje me fuqi të ndjeshme në tregun e terminimit të thirrjeve 

në rrjetin publik të telefonisë fikse; 

 KujtesaNET SH.P.K si ndërmarrje me fuqi të ndjeshme në tregun e terminimit të thirrjeve në rrjetin 

publik të telefonisë fikse, dhe 

 mts D.O.O. si ndërmarrje me fuqi të ndjeshme në tregun e terminimit të thirrjeve në rrjetin publik të 

telefonisë fikse. 

 

ARKEP pas përcaktimit të OFNT në tregun terminimit te thirrjeve fikse,  në mënyrë që të minimizojë 

problemet konkurruese te identifikuara dhe ato të mundshme që të ndodhin, me qëllim të shmangjes së 

shfrytëzimin të mundshëm të fuqise së ndjeshme në treg nga operatorët respektiv, duhet të imponoj 

detyrime rregullatore ex-ante mbi baza të analizës së tregut, bazuar në nenin 32 të Ligjit dhe nenin 6 të 

Rregullores. Sipas këtyre dispozitave, ARKEP do të imponojë dhe justifikojë detyrimet për ndërmarrësit që 

kanë FNT në tregjet relevante, më saktësisht: 

1) Detyrimi për qasje; 

2) Detyrimi për transparencë; 

3) Detyrimi për mos-diskriminim dhe   

4) Detyrimi për kontroll të çmimeve. 

 

Sipas kornizes rregullatore të BE-së, e cila është transpozuar në Ligjin për Komunikimet Elektronike, masat 

duhet të zgjidhen duke pasur parasysh parimin e proporcionalitetit dhe duhet të jenë më pak të rënda dhe 

të përshtatshme për këtë qëllim (grupi minimal i masave që do të ishin në gjendje t’i zgjidhnin problemet e 
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identifikuara të konkurrences). Pra rregullimi duhet të jetë minimal i domosdoshëm, i bazuar në parimet 

themelore për rregullimin e aktiviteteve të komunikimeve elektronike. 

Sa i përket detyrimit per kontrollin e çmimeve,  ARKEP konsideron se aktualisht modeli për rregullimin e 

çmimeve të terminimit të thirrjeve fikse duhet promovoj efikasitet dhe konkurrencë afat-gjatë me qëllim që 

përfitimet e perdoruesve të jenë maksimale.  

Megjithatë, ARKEP duhet të krijojë një pikë të vetme referimi për të vlerësuar koston e operatorit efikas. 

Deri sa të ndërtoj modelin BU LRIC të pastër (Bottom UP pure LRIC), ARKEP propozon të caktojë tavanet e 

çmimeve për  tarifat FTR duke marrë parasysh të dhënat për kostot përkatëse të marra në bazë të metodave 

indirekte të vlerësimit të kostos, përmes krahasimit të çmimeve për shërbimet përkatëse (benchmarking) 

bazuar në praktikat më të mira të shteteve të BE-së dhe të Rajonit. Derisa ARKEP të vendos ndryshe per 

tarifat e terminimit të thirrjeve ne rrjetet fikse, të gjith operatorët fiks të përcaktuar si OFNT duhet të siguroj 

se çmimet e terminimit të thirrjeve në rrjetet e tyre fikse nuk janë më të larta se ato që janë aplikuar më datë 

01 janar 2019.  

 

Transitimi i Thirrjeve: -Pas analizimit të zëvendësushmërisë nga ana e kërkesës dhe ofertës të shërbimeve 
transite në rrjetin publik të telefonisë fikse (këtu e tutje-tranzit), ARKEP konstaton se transiti përfshinë 
bartjen e një thirrje përmes një ose më shumë nyejve komutuese dhe janë dy tregje të ndara që mbulojnë 
tërë territorin e Republikës së Kosovës (tregjet kombëtare): 

• Transiti kombëtar (të dy operatorët e interkonektuar janë në Kosovë), dhe 

• Transiti ndërkombëtar (njëri operatorë është jashtë ndërsa tjetri brenda ne Kosovë). 

Nga sa u tha më lartë, mundë të konkludohet se shërbimet transite të ofruara përmes rrjeteve mobile dhe 

atyre fikse i takojnë të njëjtit treg.  

Bazuar në gjetjet dhe faktet e dala nga analiza e bërë në këtë raport, rrjedh se Telekomi i i Kosovës Sh.A ka 

një pozitë që i mundëson të sjellet në mënyrë më të pavarur nga konkurrentët dhe konsumatorët e fundit në 

tregun e Transitit të trafikut kombëtar.  

 

 Ky përfundim mbështetet duke marrë parasysh se TK Sh.A ka disponon me 90% të tregut të transitit 

kombëtar të vetfurnizimit dhe 100% të tregut të transitit kombëtar për nevoja komericale: 

Bazuar në gjetjet dhe faktet e pëmendura më lart, ARKEP konkludon se TK  plotëson kushtin per tu 

përcaktuar si OFNTne tregun : 

 Transitit të trafikut kombëtar  

 

Ky konkluzion mbështetet edhe nga një numër faktorësh përfshirë këtu pjesëmarrjen  mbi 90% te trafikut 
tranzit të vetfurnizimit përkatësisht 100% të tregut nga trafiku i transit komercialsecili. Për më tepër, 
mungesa e konkurrencës dhe e fuqisë kundërvepruese blerëse e kufizojnë konkurrencën në ne kete treg.  

Ngjashëm sikur se te tregu i terminimit, ARKEP pas përcaktimit të OFNT në shërbimet e tranzite kombetare,  

në mënyrë që të minimizojë problemet konkurruese te identifikuara dhe ato të mundshme që të ndodhin, me 

qëllim të shmangjes së shfrytëzimin të mundshëm të fuqise së ndjeshme në treg nga operatorët respektiv, 

duhet të imponoj detyrime rregullatore ex ante mbi baza të analizës së tregut, bazuar në nenin 32 të Ligjit dhe 

nenin 6 të Rregullores. Sipas këtyre dispozitave, ARKEP do mbajë detyrimet për ndërmarrësin Telekomi i 

Kosoves i përcaktuar si ndemarres me FNT në tregjet relevante te transitit, më saktësisht: 
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1) Detyrimi për qasje; 

2) Detyrimi për transparencë; 

3) Detyrimi për mos-diskriminim dhe   

4) Detyrimi për kontroll të çmimeve. 

 

Sipas kornizes rregullatore të BE-së, e cila është transpozuar në Ligjin për Komunikimet Elektronike, masat 

duhet të zgjidhen duke pasur parasysh parimin e proporcionalitetit dhe duhet të jenë më pak të rënda dhe të 

përshtatshme për këtë qëllim (grupi minimal i masave që do të ishin në gjendje t’i zgjidhnin problemet e identifikuara 

të konkurrences). Pra rregullimi duhet të jetë minimal i domosdoshëm, i bazuar në parimet themelore për 

rregullimin e aktiviteteve të komunikimeve elektronike.  

Sa i përket detyrimit per kontrollin e çmimeve,  ARKEP konsideron se aktualisht modeli për rregullimin e 

çmimeve të tranzitimi të thirrjeve fikse duhet promovoj efikasitet dhe konkurrencë afat-gjatë me qëllim që 

përfitimet e perdoruesve të jenë maksimale.  Derisa ARKEP të vendos ndryshe per tarifat e tranziti të 

thirrjeve, të Telekomi i Kosovës i përcaktuar si OFNT duhet të siguroj se çmimet e tranzitit të thirrjeve 

përmes rrjetit fiks nuk janë më të larta se ato që janë aplikuar më datë 01 janar 2019.  
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KAPITULLI  I 

Pasqyrë e Përgjithshme 

Hyrje 

Korniza aktuale rregullatore, respektivisht neni 10, paragrafi 5, neni 31 paragrafët 1) dhe 3) nën-paragrafi 3.3) 

dhe nenin 79 paragrafi 2) i Ligjit, si dhe neni 3 paragrafët 1), 3) dhe 4) neni 4 paragrafi 3.13) e  Rregullorës për 

analizat e tregut, e obligon ARKEP-in që të kryej analizat e tragut për të përcaktuar ndërmarrjet me Fuqi të 

Ndjeshme në Tregjet përkatëse (tutje referuar si - FNT)  dhe konform gjetjeve nga analiza të vendosë 

detyrimet/obligimet ndaj ndërmarrjeve në fjalë.  

Bazuar në dokumentet e referuara si më lartë, respektivisht nenin 31, paragrafi 3) të Ligjit  dhe nenin 3 

paragrafët 1), 3) dhe 4)  të Rregullores, ARKEP mund të filloj një analizë të tregut me kërkesë të justifikuar të 

ndërmarrjeve apo të institucioneve tjera shtetërore ose me vetë-iniciativë. 

Analiza e tregut është iniciuar me Vendimin Nr.1194 të Bordit të ARKEP-së për “Analizën e Tregut” të datës; 

22 Maj 2018 (Ref. Nr.Prot.030/B/18). Kjo analizë ka për qëllim të sigurojë një konkurrencë më efektive në fushën 

e komunikimeve elektronike dhe të parandaloj abuzimet e mundshme nga ana ndërmarrësve të përcaktuar 

me FNT.  

Sipas Vendimit të referuar më lartë tregu, subjekt i analizës është si në vijim:  

- Qasja në rrjetin publik telefonik në lokacione fikse; 

- Shërbimet telefonike lokale dhe/ose kombëtare të disponueshme për publikun, të ofruara 
në lokacionin fiks; 

- Shërbimet telefonike ndërkombëtare të disponueshme për publikun të ofruara në një 
lokacion fiks; 

- Origjinimi i thirrjeve në rrjetin publik telefonik të ofruara në një lokacion fiks; 

- Terminimi i thirrjeve për rrjete publike telefonike individuale të ofruara në një lokacion 
fiks; 

- Shërbimet tranzite në rrjetet publike telefonike fikse; 

Ky është raundi i dytë i analizës së këtyre tregjeve, pas raundit të parë i cili ka përfunduar në vitin 2012.  Për 
dallim nga raoundi i parë kësaj here nuk do te shqyrtohet tregu ”Qasja me shumicë në Infrastrukturën e 
Rrjetave Fizike (përfshirë qasjen e ndarë, të pjesëshme dhe të plotë) për ofrimin e shërbimeve”, pasi që ky 
treg është analizuar me një vendim të veqant në 2018.  

 

ARKEP, gjatë periudhës së analizës së tregut ka analizuar pyetësorët e plotësuar nga operatorët, të shoqëruar 

edhe me dokumentet tjera përcjellëse: 

1) Telekomi i Kosovës sh.a., të dorëzuar më datë 02/07/2018 (Ref. ARKEP Nr.Prot. 508/2/18); 
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2) IPKO Telecommunications LLC, të dorëzuar më datë 29/06/2018(Ref. ARKEP Nr.Prot. 519/2/2017); 

3) Mts D.O.O të dorëzuar më datë 02/07/2018 (Ref. ARKEP Nr.Prot. 508/2/18); 

Rregullorja për Analizat e Tregut, neni 3.10 dhe Udhëzuesi për procedurat e këshillimit me publikun, 

parasheh periudhën jo më të shkurtër se tridhjetë (30) ditë  për procedurën e këshillimit publik të 

dokumenteve (Raportit dhe Vendimeve) përpara se ato të hyjnë në fuqi. 

Ky dokument është hartuar në bazë të metodologjisë për përkufizimin e tregut përkatës dhe kritereve për 

përcaktimin e ofruesve me fuqi të ndjeshme në treg (tutje referuar si - OFNT) të paraparë në Rregulloren për 

Analizat e tregut, dhe bazuar në rezultatet e dala nga kjo analizë, ARKEP do të përcaktoj detyrimet që duhet 

t’iu  imponohen ndërmarrjeve me FNT.  

Poashtu gjatë analizës së tregjeve janë marrë parasysh Direktivat, Udhëzimet dhe Rekomandimet e Bashkimit 

Evropian, gjithnjë në atë masë sa janë në përputhje me Kornizën ligjore në fuqi dhe është marrë parasysh 

gjendja aktuale e tregut në Republikën e Kosovës. Më konkretisht, janë marrë parasysh dokumentet si në 

vijim: 

1) Direktiva 2002/21/EC të Parlamentit dhe Këshillit Evropian të datës 7 mars 2002 për Rrjetat dhe 

Shërbimet e Komunikimeve Elektronike (Direktiva Kornizë) të ndryshuar me Direktiven 

2009/140/EC,  

2) Rekomandimi i Komisionit Evropian i datës 11 shkurt 2003, mbi produktet dhe shërbimet relevante 

të tregjeve të ndjeshme në rregullimin ex-ante (2003/311/EC), 

3) Direktiva 2009/140/EC e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e datës 18 dhjetor 2009 

4) Rekomandimi i datës 17 dhjetor 2007 mbi produktet dhe shërbimet relevante të tregjeve të ndjeshme 

në rregullimin ex-ante (2007/879/EC);  

5) Udhërrëfyesi i Komisionit Evropian (tutje referuar si – Udhërrëfyesi i KE) mbi analizën e tregjeve dhe 

vlerësimin e fuqisë së ndjeshme në treg sipas kornizës rregullatore për rrjetet dhe shërbimet e 

komunikimeve elektronike (2002/C 165/03), 

 

Definimi i termeve/shprehjeve 

Termat dhe shprehjet në vijim do të kenë këtë kuptim si në vijim: 

Operator– një ndërmarrës i cili ofron apo është autorizuar të ofrojë një rrjet të telekomunikimeve publike apo një pajisje 

të lidhur. 

Qasja – nënkupton vënien në funksion të infrastrukturës së telekomunikimit, duke përfshirë ndërtesat, rrjetet dhe/apo 

shërbimet për një ndërmarrës tjetër sipas kushteve të përcaktuara, në baza ekskluzive dhe jo-ekskluzive, me qëllim të 

ofrimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike. Qasja ndër të tjera përfshinë:  

1) Qasje në elementet e rrjetit dhe pajisjeve të lidhura, të cilat mund të përfshijnë lidhjen e pajisjeve me mjete fikse 

dhe jo-fikse (në veçanti kjo përfshinë qasjen e “local loop” – lakun lokal dhe të pajisjeve dhe shërbimeve të 

nevojshme për të ofruar shërbime përtej “local loop” – lakut lokal) 

2) Qasje në infrastrukturën fizike duke përfshirë ndërtesat, tubacionet dhe shtyllat  

3) Qasje në sistemin e softuerit duke përfshirë sistemin mbështes operativ  

4) Qasje në përkthimin e numrave apo sistemeve të cilat ofrojnë funksion ekuivalent 

5) Qasje në rrjetet mobile dhe fikse, në veçanti për ‘roaming’ 

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.arkep-rks.org/


Raport për Analizën e tregut dhe përcaktimin e operatorëve me fuqi të ndjeshme në treg (OFNT)- Qasje dhe Ofrim të 

Shërbimeve Publike Telefonike të Ofruara në Lokacion Fiks   

Faqe 14 nga 122 

Adresa: Rr.Bedri Pejani nr. 23, 10 000 Prishtinë-Kosovë 

 Tel: +383 38 212-345; Fax: +383 38 212 399;  

e-mail: info@arkep-rks.org; web-site: www.arkep-rks.org  

6) Qasje në sistemet me qasje të kushtëzuar për shërbimet televizive dixhitale 

7) Qasje në rrjetet e shërbimeve virtuale. 

Konkurrenca efektive – tregu në të cilin asnjë ndërmarrje nuk klasifikohet si ndërmarrje me fuqi të ndjeshme në treg. 

Tregu përkatës - tregu nga aspekti i shërbimeve/produkteve të ofruara në një zonë gjeografike të përcaktuara sipas 

rregullave të dhëna në Rregulloren për Analizat e Tregut. 

Shërbim i komunikimeve elektronike –shërbimi që zakonisht ofrohet me pagesë, i cili përftohet, tërësisht ose 

pjesërisht, nga përcjellja e sinjaleve përmes rrjeteve të komunikimeve elektronike, që përfshin shërbimet e 

telekomunikacioneve dhe shërbimet e transmetimit në rrjetet e përdorura për transmetime radio-televizive dhe në rrjetet 

e televizionit kabllor, por duke përjashtuar shërbimet, të cilat ofrojnë përmbajtje nëpërmjet rrjeteve dhe shërbimeve të 

komunikimeve elektronike, ose që ushtrojnë kontroll redaksional ndaj përmbajtjes së ofruar për transmetimin, duke 

përdorur rrjetet ose shërbimet e komunikimeve elektronike. Ai nuk përfshin shërbimet e shoqërisë së informacionit, të 

cilat nuk përbëhen, tërësisht ose pjesërisht, nga përcjellja e sinjaleve në rrjetet e komunikimeve elektronike. 

Interkoneksioni – lidhja fizike apo logjike e rrjeteve të komunikimeve publike të përdorura nga ndërmarrësi i njëjtë apo 

i ndryshëm, në mënyrë që t’u lejoj përdoruesve të një ndërmarrësi të komunikojnë me përdoruesit e të njëjtit apo 

ndërmarrësit tjetër, apo të ketë qasje në shërbimet e ofruara nga ndonjë ndërmarrës tjetër. Interkoneksioni është një lloj 

i qasjes specifike. 

Ndërmarrësi - një person fizik ose juridik apo një grup i personave të lidhur nga qëllimi i përbashkët, që është i 

angazhuar në aktivitete të telekomunikimit në Republikën e Kosovës. 

Rrjeti publik fiks – rrjeti në të cilin pikat fundore janë të vendosura në vende të fiksuara; 1.30. Rrjet publik i 

komunikimeve mobile – rrjeti në të cilin pikat fundore nuk janë të vendosura në vende të fiksuara; 

Rrjet publik i komunikimeve mobile – rrjeti në të cilin pikat fundore nuk janë të vendosura në vende të fiksuara; 

Rrjet i komunikimeve elektronike - sistemi i transmetimit dhe, nëse ekzistojnë, pajisjet e komutimit ose rutinimit 

dhe resurset tjera, duke përfshirë elementet e rrjetit që nuk janë aktive, të cilat lejojnë përcjelljen e sinjaleve nëpërmjet 

përcjellësve, radios, mjeteve optike ose mjeteve të tjera elektromagnetike, duke përfshirë rrjetet satelitore, rrjetet fikse (me 

komutim të qarqeve ose me komutim të paketave, përfshirë internetin), rrjetet mobile tokësore, sistemet e kabllove 

elektrike në raste kur ato përdoren për transmetimin e sinjaleve, rrjetet e përdorura për transmetimet radiotelevizive dhe 

të televizionit kabllor, pavarësisht nga tipi i informacionit të bartur. 

Oferta Referuese – kushtet e bëra publike nga një operator, sipas të cilës ai bën një zotim për t’i ofruar qasje çdo 

ndërmarrësi, i cili kërkon një qasje të tillë. 

Vetë-furnizimi - skicimi hipotetik i furnizimit për shërbime me shumicë nga aktiviteti biznesor i një operatori tek 

aktiviteti biznesor i operatorit të njëjtë, në kuptim të asaj se ajo do t’i ofrohet palëve të treta (p.sh. furnizimi me 

informacione me shumicë nga qasja në rrjetin e aktivitetit biznesor të një operatori tek dega e shitjes me pakice e operatorit 

të njëjtë, për të krijuar shërbime finale të shitjes me pakicë). 

Të gjitha termet tjera do të jenë si në Ligj dhe Rregulloret e miratuara nga ARKEP. 

 

Metodologjia e analizës së Tregjeve 

Metodologjia e Analizës së Tregut është e bazuar në Rregulloren e Analizës së Tregut dhe në vijim do të 

përshkruhet shkurtimisht.  
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Sipas nenit 3.6 të Rregullores së Analizës së Tregut gjatë procesit të analizës së tregut, ARKEP duhet të 

veprojë në përputhje me Ligjin dhe të marrë parasysh Direktivat, udhëzimet dhe rekomandimet e 

adoptuara nga Komisioni Evropian deri në atë masë sa ato të jenë në përputhje me Ligjin dhe Rregulloren.  

Procedurat e analizave të tregut 

Procedurat për analizat e tregut përfshijnë fazat në vijim: 

 Përcaktimi i tregut përkatës (produkte/shërbime dhe kufijtë gjeografik), karakteristikat e të cilave 

mund të jenë të tilla sa për të justifikuar imponimin e detyrimeve rregullatore ex-ante, 

 Analizat, nëse një treg përkatës është konkurrues në mënyrë efektive dhe në rast se nuk është 

konkurrues në mënyrë efektive, identifikimi i ndërmarrësve me FNT në atë treg, 

 Imponimi, amendamentimi dhe/apo tërheqja nga detyrimet rregullatore ex-ante, të referuara në 

Nenin 6 të Rregullores për Analizat e Tregut. 

ARKEP gjatë procesit të analizës së tregut, ka përdorur informacione të mbledhura në mënyrë të 

drejtpërdrejtë nga pjesëmarrësit e tregut, përmes pyetësorit për analizën e tregjeve përkatëse  (të dhënat e 

kërkuara përshijnë periudhën kohore prej vitit 2012 deri më 2016), informacione të ofruara për ARKEP si 

pjesë e kërkesave për statistika periodike, si dhe informacione tjera të mbledhura përmes burimeve publike. 

Pyetësorët u janë dërguar të gjitha akterëve në treg.  

Gjatë periudhës një mujore të këshillimit publik, ARKEP do të ofrojë një mundësi për opertorin(ët), i cili është 

emëruar si OFNT me draft-vendim, për të pasur qasje të plotë në informacionet, në të cilat është bazuar draft-

vendimi. Poashtu duhet të theksohet se ARKEP ka informuar Autoritetin Kosovar të Konkurrencës (tutje 

referuar si - AKK) mbi procesin e analizës së tregjeve. Gjithashtu, ARKEP dhe AKK kanë nënshkruar një 

Memorandum të Mirëkuptimit më datë 21 shtator 2011 (Ref. ART Nr.Prot 556/2/11), ku në mes të tjerave neni 

3 parasheh bashkëpunimin midis dy autoriteteve për përcaktimin e OFNT-ve. 

Përfundimisht ARKEP, pas përfundimit të procedurave të lartpërmendura do të publikoj në faqen zyrtare të 

internetit1 vendimet finale mbi rezultatet e analizës së tregut. ARKEP do ta informojë operatorin(ët), brenda 

tre (3) ditëve të punës për miratimin e vendimit, me të cilin është përcaktuar si operator me FNT. 

Përcaktimi i Tregjeve Përkatëse 

Në kuadër të analizave të kryera nga ARKEP me qëllim të vlerësimit të konkurrencës efektive në tregun 

përkatës, analiza e një tregu fillon me shqyrtimin e produkteve dhe shërbimeve që konsiderohen të jenë pjesë 

e të njëjtit treg. Bazuar në Rregulloren për Analizat e Tregut, ARKEP ka përcaktuar tregun përkatës në bazë 

të këtyre dy karakteristikave: 

 Produktet/shërbimet e tregut përkatës dhe 

 Kufijtë gjeografik të tregut. 

Bazuar në Rregulloren për Analizat e Tregut, neni 4.2, përkufizimi i tregut përkatës i produktit/shërbimit 

është: 

 

                                                      
1 "Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare" Web. http://www.arkep-rks.org/  
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“Produktet/shërbimet e tregut përkatës përfshijnë të gjitha produktet apo shërbimet që janë të këmbyeshme apo 

të zëvendësueshme në mënyrë të mjaftueshme, jo vetëm nga aspekti i  karakteristikave të tyre objektive, vetitë e 

të cilave janë të përshtatshme në mënyrë të veçantë për t’i përmbushur nevojat konstante të konsumatorëve, 

çmimet e tyre ose qëllimin e përdorimit, por gjithashtu edhe në aspektin e kushteve të konkurrencës dhe/apo 

strukturës së ofertës dhe kërkesës në tregun përkatës”. 

Bazuar në Rregulloren për Analizat e Tregut, neni 4.8, përkufizimi i tregut përkatës gjeografik është: 

“Tregu përkatës gjeografik nënkupton hapësirën në të cilën ndërmarrësit janë të përfshirë në ofertat dhe kërkesat 

e produkteve apo shërbimeve përkatëse, hapësirë në të cilën kushtet e konkurrencës janë të njëjta apo homogjene 

në mënyrë të mjaftueshme dhe të cilat mund të dallohen nga hapësirat fqinje ku kushtet ekzistuese të 

konkurrencës janë dukshëm të ndryshme.” 

Përkufizimet e mësipërme janë bazuar në përkufizimet e dhëna në Udhërrëfyesin e KE, respektivisht pikat 

44 dhe 56.  

Bazuar në nenin 4.4 të Rregullores për Analizat e Tregut, ARKEP ka të drejtë të ndryshojë përcaktimet 

fillestare të tregjeve përkatëse. Duke e bërë një gjë të tillë, ARKEP duhet të vlerësoj nëse tregu i ri i përcaktuar 

i përmbush tri kriteret në vijim: 

 Prezenca e barrierave të larta dhe jo–kalimtare për të hyrë në treg, të cilat mund të jenë të natyrës 

strukturore, rregullatore apo ligjore; 

 Një strukturë e tregut e cila nuk synon drejt konkurrencës efektive brenda një intervali përkatës 

kohor. Aplikimi i këtij kriteri përfshinë edhe ekzaminimin e gjendjes së konkurrencës pas barrierave 

të hyrjes, dhe 

 Pamjaftueshmëria e ligjit të konkurrencës që në mënyrë adekuate t’i adresojë dështimet e tregut 

ARKEP nuk e përcakton tregun përkatës, i cili është i ndryshëm nga tregjet e listuara në nenin 4.3 të 

Rregullores për Analizat e Tregut, për qëllimet e analizës së tregut sipas kësaj rregulloreje, përderisa një treg 

i tillë nuk i përmbushë kriteret e lartshënuara.  

Kriteret për përcaktimin e OFNT 

Një operator do të identifikohet si OFNT kur ai të jetë përcaktuar me vendim të ARKEP-it, duke u bazuar në 

analizat e tregut, dhe do të llogaritet si i tillë derisa ARKEP të vendos ndryshe me një vendim të ri duke u 

bazuar në analiza tjera të tregut. 

Analiza e tregut për përcaktimin e OFNT merr parasysh zhvillimet e deritashme si dhe njëkohësisht 

tendencën për të ardhmen (Forward Looking), pasi mungesa e konkurrencës në të kaluarën nuk do të thotë se 

një treg nuk ka tendencë për të qenë konkurrues në të ardhmen si situatë në treg, e cila mund të ndryshojë 

dhe sapo të mirret vendimi i rregullatorit mund të mos jetë relevant për ambientin e ndryshuar. Prandaj sipas 

nenit 3.13 të Rregullores së Analizës së Tregut, ARKEP do ta rishikojë secilin treg në qoftë se pritet të 

ndryshohet konkurrenca në treg dhe secili nga rishikimet e tilla nuk duhet të ndodhë më vonë se tre (3) vite 

pasi që analiza e fundit e tregut të jetë realizuar. Gjithashtu, duhet të kemi parasysh se në raste të veçanta, 

periudha e analizës së tregut pasuese të një tregu të veçantë mund të zgjatet deri në tri (3) vjet shtesë, me një 

vendim të arsyetuar të ARKEP.   
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Ekzistenca e operatorëve me FNT në tregun përkatës presupozon që nuk ka konkurrencë efektive dhe në 

mënyrë që të zgjidhen problemet e konkurrencës të identifikuara gjatë procesit të analizës së tregut, paraqitet 

nevoja të imponohen masat (detyrimet) rregullatore ex-ante për operatorët me FNT. Njëkohësisht në rast se 

analiza arrinë në përfundim se tregu përkatës është në konkurrencë efektive, pra kur nuk ka identifikuar 

ndonjë operator me FNT, atëherë ARKEP nuk do të vendosë detyrime, por do të tërheq të gjitha detyrimet 

ekzistuese, në rast se ndonjë detyrim i tillë është vendosur ndaj ndërmarrjeve, të cilat kanë pasur FNT në të 

kaluarën në kontekstin e tregut përkatës. 

Neni 30, i Ligjit specifikon se: 

 “Ndërmarrësi do të konsiderohet që ka fuqi të ndjeshme tregu (FNT) nëse ai, ose bashkë me të tjerët ka një 

pozitë ekuivalente mbizotërimi, pra një pozitë të forcës ekonomike që i jep fuqi që të veprojë në nivel të 

konsiderueshëm në mënyrë të pavarur nga konkurrentët, klientët dhe shfrytëzuesit fundor”. 

Autoriteti do të vendosë çfarë kritere të shfrytëzohen kur bëhet matja e fuqisë së tregut të një ndërmarrësi në 

fjalë duke u bazuar në karakteristikat e tregut përkatës. Mirëpo, ekzistenca e pozitës FNT nuk mund të arrihet 

vetëm në bazë të madhësisë së ndarjes së tregut. Pozita dominuese gjendet duke ju referuar një numër 

kriteresh, të cilat mund të jenë: 

 

 Ndarja e tregut: Autoriteti vendosë se cilat janë kriteret më të përshtatshme për matjen e ndarjes së 

tregut, p.sh.: ndarja e tregut mund të vlerësohet sipas të hyrave, shumës së produkteve (shërbimeve) 

të ofruara, duke përfshirë produktet (shërbimet) e vetë-furnizuara. Duke marrë parasysh praktikat e 

KE-së, ndërmarrjet me pjesëmarrje në treg më të vogël se 25% sipas të gjitha gjasave nuk mund të 

gëzojnë pozitën e fuqisë (së vetme) dominuese në treg. Normalisht, nëse ndërmarrjet kanë ndarje të 

tregut prej mbi 40%, atëherë kjo paraqet shqetësimet për mundësinë e ekzistimint të pozitës 

dominante në treg. Ndarjet e tregut shumë të larta (P.sh. më shumë se 50%) janë dëshmi e fuqishme 

e ekzistencës së pozitës dominuese. 

Mirëpo, vetëm lartësia e ndarjes së tregut nuk është e mjaftueshme për të përcaktuar posedimin e 

FNT, përndryshe FNT mund të gjendet edhe me pjesëmarrje në treg prej më pak se 40%. Për këtë 

qëllim, Autoriteti mund të realizojë analizë dinamike të pjesëmarrjes së tregut brenda një periudhe 

të caktuar kohore; 

o kontrolli i infrastrukturës jo lehtë e duplifikueshme; 

o përparësitë teknologjike ose superiore; 

o mungesa e fuqisë ose fuqi e ulët kundërvepruese blerëse; 

o madhësia e përgjithshëm e ndërmarrjes, qasje e lehtë apo e privilegjuar në tregjet e 

kapitalit/resurset financiare; 

o diversitet/shumëllojshmëri e produkteve/shërbimeve (p.sh.: pako e produktet ose 

shërbimet ‘bundled’); 

o ekonomia e shkallës dhe fushë-veprimit, 

o integrimi vertikal, 

o rrjet shumë i zhvilluar i shpërndarjes dhe shitjes, 

o mungesa e konkurrencës potenciale, 

o barrierat e zgjerimit. 

Autoriteti mund të konsideroj dy ose më shumë ndërmarrje të jenë në pozitë dominuese kolektive, kur ato 

kanë pozitë kryesisht të njejtë (substanciale) në raport me përdoruesit dhe konkurrentët sikurse ka një 
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kompani e vetme në qoftë se është në një pozitë dominuese, me kusht që nuk ka konkurrencë efektive 

ndërmjet tyre. Mungesa e konkurrencës mund të jetë si pasojë e ekzistencës së lidhjeve në mes të kompanive, 

mirëpo, ekzistenca e lidhjeve të tilla nuk është parakusht për të gjetur pozitën dominuese kolektive. Ajo 

mund të gjendet në një treg, struktura e të cilit konsiderohet të jetë ndihmëse në efektet koordinuese (p.sh.: 

tregu oligopolistik). Pozita dominuese kolektive mund të gjendet në rastet kur tregu i përmbushë një numër 

të konsiderueshëm të karakteristikave, veçanërisht në aspektin e përqendrimit të tregut, transparencës dhe 

karakteristikave tjera si: 

o tregu i pjekur; 

o rritja stagnuese ose modeste e kërkesës; 

o elasticitet i ulët i kërkesës; 

o produkte homogjene; 

o strukturë të ngjashme të kostos; 

o ndarje të ngjashme të tregut, 

o mungesa e inovacioneve teknike, teknologji e pjekur, 

o mungesa e kapacitetit tepricë, 

o barrierat e larta për hyrje, 

o mungesa e fuqisë kundërvepruese blerëse, 

o mungesa e konkurrencës potenciale, 

o lidhjet e ndryshme joformale ose lidhje tjera në mes të ndërmarrjeve përkatëse, 

o mekanizmat e shpagimit, 

o mungesa apo reduktimi i fushë-veprimit për çmim konkurrues. 

Ndërmarrja do të identifikohet që ka FNT atëherë kur përcaktohet me vendim të Autoritetit, bazuar në një 

analizë të tregut, dhe do të konsiderohet si e tillë derisa Autoriteti përcakton me vendim të saj, bazuar në një 

analizë tjetër të tregut që ndërmarrja nuk ka FNT.  

Imponimi i detyrimeve rregullatore ex-ante 

Rregullimi ex-ante (ang. ‘In advance’ ose ‘paraprak’), është një nga format kryesore të rregullimit të tregut, i cili 

ka për qëllim krijimin e kushteve për një konkurrencë efektive në treg dhe parandalimin e abuzimit nga ana 

e ndërmarrjeve me FNT. Rregullimi ex-ante në përgjithësi nënkupton rregulla ose detyrime për OFNT, të cilat 

duhet t’i zbatojnë dhe mund të përfshijnë: 

 Një detyrim, i cili nënkupton një/disa veprime që duhet të realizohen, 

 Një ndalesë, e cila nënkupton një/disa veprime që nuk duhet të realizohen dhe 

 Një lejim i kushtëzuar, i cili nënkupton zbatimin e masave të caktuara rregullatore parandaluese, në 

rast të administrimit të veprimeve të caktuara nga OFNT. 

Ndërmarrësi, i cili emërohet nga ARKEP si OFNT, duhet t’i përmbushë detyrimet përkatëse të parapara me 

Ligj dhe Rregulloren për Analizat e Tregut. 

Në vijim janë listuar detyrimet, të cilat mund t’u imponohen ndërmarrësve me FNT bazuar në Ligj dhe 

Rregulloren për Analizat e Tregut: 

 Detyrimi për kontrollim të Çmimit, 

 Detyrimi për ndarjen e llogarisë, 

 Detyrimi i qasjes, 

 Detyrimi për transparencë, 
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 Detyrimi për mos-diskriminim.  
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Pasqyrë e tregut të ofrimit të komunikimeve elektronike në Kosovë   

Sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia e statistikave të Kosovës (tutje referuar si - ASK), Republika e 

Kosovës ka rreth 1,804,944 banorë2  dhe ka një sipërfaqe prej 10 908 km². Llogaritet se në Kosovë janë rreth 

295,070 ekonomi familjare dhe rreth 32,000 njësi biznesi aktive. Këto shifra tregojnë madhësinë gjeografike të 

Kosovës, e cila rrjedhimisht reflekton madhësinë e tregut të shërbimeve të komunikimeve 

elektronike/rrjeteve në dispozicion. Megjithatë, në vitet e fundit sektori i komunikimeve elektronike ka 

shënuar një rritje si nga numri i operatorëve po ashtu edhe për nga gama e produkteve/shërbimeve të 

ofruara.  

Në vitin 2016, pjesëmarrja e sektorit të komunikimeve elektronike në bruto produktin vendor ishte rreth 

2.8%3, që tregon se ky sektor vazhdon të kontriboj në zhvillimin ekonomik të vendit.4 

Tregu i komunikimeve elektronike në Kosovë përgjatë vitit 2017 ka përjetuar zhvillime kontradiktore, në 

njërën anë janë shënuar trende pozitive në disa segmente të tij, siç është rritja e numrit të përdoruesve të 

shërbimeve mobile dhe të internetit, ndërsa në anën tjetër është evidentuar rënie e të ardhurave të 

përgjithshme në telefoninë mobile, e cila përbën segmentin kryesor të këtij tregu. Në treg është duke ndodhur 

një zhvillim konkurrues në ana e ofertës dhe uljes së çmimeve në disa nga shërbimet bazë, të gjitha këto të 

mundësuara nga liberalizimit i tregjeve në përputhje me Ligjin e Komunikimeve Elektronike dhe Politikat e 

Sektorit të Komunikimeve Elektronike. 

 

Gjatë vitit 2017, shfrytëzimi i komunikimeve elektronike ka vazhduar me trende pozitive të zhvillimeve, 

referuar rritjes së vëllimit të trafikut dhe investimeve të konsiderueshme në zhvillimin dhe ngritjen e 

kapaciteteve të rrjetave (infrastrukturës telekomunikuese) dhe ofrimin e shërbimeve të gjeneratave të reja 

përmes  teknologjive mobile brezgjëra të njohura si shërbimet 3G dhe 4G, por duke u karakterizuar me rënien 

e të hyrave financiare në tregun e telefonisë mobile dhe fikse dhe me rritjen e të hyrave nga shërbimet e 

internetit. 

Zhvillimet në tregun e telefonisë fikse gjatë vitit 2017 tregojnë një numër më të madh përdoruesish për 10,705 

përdorues apo 20.16% më shumë krahasim me vitin 2016, duke arritur në 63,816 në total. Nëse bëjmë 

krahasimet për një periudhë më të gjatë, psh. 5 vjeçare 2012-2017, rënia e numrit të përdoruesve është e 

theksuar, pasi që në fund të vitit 2012 ishin gjithsej 81,603.  

Në vitin 2017 vërehet rënie në trafikun total të origjinuar, segment në të cilin ka pasur rënie prej 5.11% në 

krahasim me vitin 2016. Ndërsa, trafiku në ardhje (i terminuar) ka shënuar rritje të theksuar prej 92.82% 

krahasuar me vitin 2016.  Të dy rritjet e përmendura për periudhën 2016-2017, numri i përdoruesve dhe 

trafiku i terminuar janë si rezultat i përfshirjes së të dhënave të operatorit “mts” doo.   

  

Sa i përket segmentit të ofrimit të shërbimeve të internetit, në fund të vitit 2017, numri i përdoruesve që 

shfrytëzojnë shërbimet e internetit përmes qasjes fikse ka arritur në 274,743 përdorues dhe që shënon rritje të 

konsiderueshme të përdoruesve prej 35,351 ose shprehur në përqindje rritja është 14.7% në krahasim me vitin 

                                                      
2Agjencia E Statistikave Të Kosovës." web. http://ask.rks-gov.net/  ASK Vlersimi i popullsisë për vitin 2014  
3 Të hyrat nga sektori i komunikimeve elektronike ishin € 168,347,895, në kuadër të vlerës së tërësishme prej €5,984 

milion të  BPV. 
4 Për me tepër informata rreth te dhënave të sektorit të komunikimeve elektronike vizitoni linkun: http://arkep-
rks.org/?cid=1,162  
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e kaluar (2016).       Krahasuar me fundin e vitit 2014, numri i linjave të internetit-qasja fikse ishin 151,594, 

tregon një rritje për 81.24%. 

Krahasuar me tregjet e telefonisë fikse, tregjet e ndërlidhura me qasjen brezgjerë mobile është duke i 

karakterizuar një rritje gjithnjë e më e madhe. 

Në fund të vitit 2017, numri i përdoruesve të telefonisë mobile ka arritur shifrën prej 2,032,182, që krahasuar 

me fundin e vitit 2016 është shënuar rritje prej 22,234 përdoruesish ose shprehur në përqindje paraqet një 

rritje prej 1.1%. 

Sa i përket, qasjes në internet përmes rrjetit  mobil (Mobile Broadband)  3G dhe 4G , numri i përdoruesve 

aktivë që janë qasur  në internet përmes këtyre dy teknologjive vazhdimisht është duke u rritur, ky numër 

në fund të vitit 2017 ka arritur në  1,538,751 përdoruesish e që shënon një rritje të 41.9 %  krahasuar me vitin 

2016. 

Investimet e bëra nga operatorët e shërbimeve të komunikimeve elektronike për vitin 2017 arrijnë vlerë afër 

€ 31.22 mln, që shënon një rritje krahasuar me vitin e kaluar (2016), ku investimet kanë qenë mbi € 29.75 mln, 

ose e shprehur në përqindje ka një ngritje të lehtë prej 4.9% të investimeve krahasuar me vitin 2016. Investimet 

në segmentin e telefonisë mobile përbëjnë 49% të investimeve totale të tregut të komunikimeve elektronike, 

pjesën tjetër e përbëjnë investimet në infrastrukturën fikse prej 47%, të cilat përdoren për ofrimin e 

shërbimeve me qasje në internet dhe TV kabllor, dhe 4% investimet në telefoninë fikse. 

 

Në tabelën në vijim janë paraqitur në mënyrë të përmbledhur disa nga indikatorët kryesor të shërbimeve të 

komunikimeve elektronike për vitin 2017 si dhe krahasimet e këtyre indikatorëve me periudhën e 

mëhershme, gjegjësisht vitin 2016. 

 

Tabela 1) Indikatorët kryesor të tregut të komunikimeve elekronike 2016-2017 

Nr. Përshkrimi 2017 2016 

Ndryshimi në 

krahasim me vitin 

2016 (%) 

1. 
Numri i linjave të telefonisë fikse 

në fund të viteve 
334,452 334,452 - 

1.1. 
Numri i përdoruesve të telefonisë 

fikse 

 

63,816 

 

 

53,011 ▲20.38% 

1.2. Penetrimi i telefonisë fikse (%) 3.51% 2.92% ▲20.2% 

2. 
Numri i përdoruesve të telefonisë 

mobile në fund të viteve  
2,032,182 2,009,848 ▲1.1% 

2.1. Penetrimi i telefonisë mobile (%) 111.93% 110.7% ▲1.1% 

3. 
Numri i përdoruesve të internetit 

në fund të viteve - Qasja Fikse   
274,743 239,392 ▲14.7% 

3.1. 
Penetrimi i shërbimeve të internet-it 

(%) 
15.13% 13.2% ▲14.62% 

4. 
Numri i përdoruesve të internetit 

në fund të viteve- Qasja Mobile   
1,538,751 1,012,769 ▲51.9% 
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Nr. Përshkrimi 2017 2016 

Ndryshimi në 

krahasim me vitin 

2016 (%) 

5. Të hyrat (€)5 169,134,346        168,347,895 ▲0.4% 

5.1.  Telefonia fikse 
9,509,340 € 

 

9,307,906 €               ▲2.16% 

5.2. Telefonia mobile 
108,799,157 € 

 
112,257,818 € 

 

▼3.08% 

5.3. Linjat me qira 565,238 € 523,171 € ▲8.04% 

5.4. Qasja në internet 27,896,605 € 22,489,433 € ▲24.04% 

5.5. TV kabllore6 22,364,006 23,769,620 ▼5.91% 

6. Investimet (€) 31,218,722 29,759,194 ▲4.9% 

Të ardhurat nga shërbimet e komunikimeve elektronike  

Të hyrat nga shërbimet komunikimeve elektronike  për vitin 2017 arrijnë vlerën prej 169,134,346€, që në 

krahasim me vitin 2016 del që të hyrat nga sektori kanë shënuar ngritje fare të lehtë prej 0.4%. Operatorët e 

telefonisë mobile dhe ofruesit e sherbimeve të internetit  zotërojnë pjesën më të madhe të tregut të 

komunikimeve elektronike me mbi 80% të të ardhurave. Vetëm të ardhurat e operatorëve mobil përbëjnë 

rreth 64.3% të të ardhurave të gjithë tregut, duke u percjellur nga ofruesit e sherbimeve të internetit me 16.5%, 

televizioni kabllor 13.2% ,  ndërsa operatorët fiks zotërojnë rreth 5.6%.                                                                                              

 

Figura 1) Shpërndarja e të hyrave sipas veprimtarisë 

Në figurën 2 është paraqitur ndarja e të hyrave sipas veprimtarisë për vitet  2016 dhe 2017. Siç shihet nga 

figura e mësipërme, trendi i dominimit të të ardhurave vjen nga tregu i telefonisë mobile, që dominon edhe 

                                                      
5 Shënim; Të gjitha te hyrat janë marrë nga raportet financiare të audituara përveç të hyrave te segmenti i  ‘Qasja 
në Internet’, për operatorët lokal të internetit te cilat janë marrë nga raportet periodike tremujore të dorëzuara 
nga operatorët. 
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në vitin 2017. Një trend i tillë i ngashëm është edhe  në shtetet  të Evropës, ku të ardhurat nga telefonia mobile 

përbëjnë rreth 50% të të ardhurave të përgjithshëm nga sektori komunikimeve elektronike.  

 

 

Figura 2) Trendi i të Ardhurave nga shërbimet e telefonis fikse  

Në figurën 13 janë dhënë parashikimet  dhe krahasimet e trendit të  rritjes së të hyrave në mes të  operatorëve 

të telekomit dhe OTT-ve. Nga të dhënat në figurë vërehet se tek operatorët  e telekomit, siç është parashikuar 

për vitin 2017, të ardhurat e tyre janë rikthyer në trend pozitiv të rritjes. Gjithashtu, të ardhurat nga aktivitetet 

e OTT janë  duke  vazhduar te tregoj trend pozitivë.  
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Figura 3) Rritja e të hyrat e OTT vs operatorëve të telekomit për vendet e EU 28 , %(burimi; ETNO raporti 

ekonomik vjetor 2017) 

 

Shërbimet OTT karakterizohen me një numër në rritje të produkteve të reja dhe shërbimeve të përdorura nga 

konsumatorët duke përdorur infrastrukturën e operatorëve të komunikimeve elektronike dhe ofruesve të 

shërbimeve të Internetit duke pas ndikim të drejtpërdrejtë në zinxhirin e përgjithshëm të vlerave të sektorit 

të TIK-ut. Në dritën e këtyre zhvillimeve, operatorët në veçanti por edhe organet kompetente duhet ti 

vlerësojnë ndryshimet e mundshme në zinxhirin e vlerave të TIK, analizojnë dhe modelojnë modelet e 

biznesit duke u mbështetur në trendët dhe evoluimet e mundshme të tregjeve digjitale në ekosistemin e 

internetit, si nga aspekti i konkurrencës dhe çështjeve të konsumatorëve. 

 

 

Figura 4) Totali hyrat nga  shërbimet e telekomit në evropë   (mld€) (burimi: IDATE - të dhënat për 

raportin ekonomik ETNO 2017) 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2013 2014 2015 2016 2017

Fikse

Mobil

ISP

62% 58% 55.0% 52% 50%

38% 42% 45% 48% 50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

mobile data

mobile voice

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.arkep-rks.org/


Raport për Analizën e tregut dhe përcaktimin e operatorëve me fuqi të ndjeshme në treg (OFNT)- Qasje dhe Ofrim të 

Shërbimeve Publike Telefonike të Ofruara në Lokacion Fiks   

Faqe 25 nga 122 

Adresa: Rr.Bedri Pejani nr. 23, 10 000 Prishtinë-Kosovë 

 Tel: +383 38 212-345; Fax: +383 38 212 399;  

e-mail: info@arkep-rks.org; web-site: www.arkep-rks.org  

Figura 5) Pjesmarrja e të ardhurave nga të dhënat ne te ardhurat e pergjithshme të tefonisë mobile  në 

Evropë  (burimi: IDATE të dhënat për raportin ekonomik ETNO 2016) 

Në figurat 4 dhe 5 janë paraqitur të hyrat nga shërbimet e komunikimeve elektronike (sherbimet e zërit dhe 

të internetit në telefoninë  fikse dhe mobile) për periudhen prej 2008-2016, në Evropë.  Të dhënat nga figura 

11 tregojnë se trendi i te ardhurave nga sherbimet e zërit në telefoninë fikse dhe mobile vazhdon të jetë 

negativ, gjersa trendi i të ardhurave nga sherbimet e internetit fiks dhe mobil vazhdon ritmin pozitiv.  

 

Investimet e bëra në rrjete dhe shërbime telekomunikuese 

Investimet e bëra nga operatorët e shërbimeve telekomunikuese për vitin 2017 kapin shifrën prej 31,218,722€, 

gjë që shënon ngritje të vëllimit të investimeve për 4.9%  në krahasim me vitin e kaluar (2016), kur investimet 

ishin 29,759,194  €. 

 

Në figurën 16 janë paraqitur investimet e ndara për segmente të tregut të komunikimeve elektronike. Siç 

shihet edhe nga figura, gjatë vitit 2016 dhe 2017, pjesën më të madhe të investimeve e përbën telefonia 

mobile me rreth 49.71%. 

 

Figura 6) Investimet në rrjetet dhe shërbimet telekomunikuese 

(krahasimi i investimeve sipas shërbimeve 2017-2016) 

 

Edhe gjatë viti 2017 operatorët kanë orientuar  investime të konsiderueshme në ndërtim dhe modernizim të 

rrjetit si fiks ashtu edhe mobil, përkatësisht në rritjen e shtrirjes së rrjetit të qasjes në sherbimet brezgjëra 

përmes rrjeteve të gjeneratës së ardhshme (ang.  Next Generatina Access- NGA), kalimin në teknologjitë e 

reja  DOCSIS 3.0, shtrirjen e fibrave optik në rrjetin e qasjes (FTTH, FTTB) me topologji të ndryshme, varësisht 

nga kërkesa potenciale P2P dhe GPON, si dhe rritjen e mbulueshmërisë së sërbimeve  mobile brezgjera 3G 

dhe 4G, të cilat  mundësojnë ofrimin e shërbimeve të reja dhe më cilësore për përdoruesit fundorë.  

Kosova paraqet një situatë të veçantë, ku operatorët kabllorë kanë qenë tradicionalisht mjeti i preferuar i 

lidhjes për qasje në Internet, të gjithë operatorët ofrojnë shërbime të bazuara në infrastrukturën e tyre. 
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Telefonia Fikse 

Tregu i telefonisë fikse në Republikën e Kosovës edhe me tutje vazhdon të zhvillohet me ritme tejet të 

ngadalësuara. Porse dukuri e njëjtë po ngjan edhe në shtetet rajonale dhe ato evropiane gjatë viteve të fundit, 

ku është vërejtur një ngadalësim, e sidomos në rritjen e penetrimit dhe të hyrave të përgjithshme. 

Kemi katër operatorë aktivë dhe një joaktiv për ofrimin e shërbimeve telekomunikuese fikse. Operatorët në 

fjalë janë; 

 Telekomi i Kosovës Sh.A (ish PTK -), e licencuar me datën; 30/07/2004,   

 IPKO Telecommunications LLC, e licencuar me datën; 08/09/2006, dhe  

 Kujtesa.Net, e licencuar me datën 07/01/2014 

 Fiberlink (nuk ka filluar me shërbime) 

 mts d.o.o.  është e autorizuar ne vitin 2016,  bazuar në pikën 4.0 të Marrëveshjes së 

Telekomunikacionit, e arritur në Bruksel në mes të Kosovës dhe Serbisë, ARKEP ka lëshuar 

Autorizim të përkohshëm me nr.ref:009/A/16 për “Ofrimin e  rrjetit publik fiks dhe sherbime 

telefonike fikse ” .   

 

Lehtësirat e krijuara kanë mundësuar hyrjen e operatorëve të rijnë në tregun e telefonisë fikse, gjë që jep sinjal 

të kuptojmë se kemi të bëjmë me liberalizim te plotë te tregjeve te komunikimeve elektronike. 

Krahasuar me ritmet e zhvillimit të tregut të telefonisë mobile dhe shërbimeve të internetit  në Kosovë,  edhe 

përkundër investimeve të bëra në infrastrukturën e telefonisë fikse, niveli i mbulimit të territorit dhe 

popullsisë me shërbime të telefonisë fikse mbetet shumë i ulët, e si faktor kryesor për këtë gjendje, kryesisht 

është  kërkesa e ulët për këto  shërbime, si dhe  kompleksiteti i punëve, nevoja për investime të mëdha etj. 

Numri përdoruesve të telefonisë fikse  

Bazuar në të dhënat e raportuara nga operatorët rezulton se në vitin 2017 janë rreth 63,816 përdorues aktivë 

të shërbimeve të telefonisë fikse, që tregon rritje  të konsideruesheme të numrit të parapaguesve  raport me 

vitin  2016, me afërsisht 10,805 parapagues  apo rreth 20.3 % . 

Nëse krahasojmë ecurinë e zhvillimit të këtij tregu gjatë periudhës janar 2013 e deri në dhjetor 2017, rezulton 

që telefonia fikse nuk ka një zhvillim të qëndrueshëm, gjë e cila vërehet me rënien e vazhdueshme të numrit 

të përdoruesve.  Rritja e raportimit të numrit të parapaguesve në vitin 2017,  ka ardhur si rezultat i perfshirjes 

së të dhënave të  operatorit Mts d.o.o. .  

Për të ilustruar dukurinë e rënies së vazhdueshme, në tabelën 32 është paraqitur ecuria e numrit të 

përdoruesve të telefonisë fikse në periudhën 2013-2017 . 

Tabela 2) numri i përdoruesve te telefonise fikse (2013 – 2017) 

VITI 2013 2014 2015 2016 2017 

Individual  62,877 47,683 42,731 34,082 44,292 
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Bizneset  15,762 16,614 18,077 18,929 19,524 

Totali  78,639 64,297 60,808 53,011 63,8167 

 

Norma mesatare e penetrimit të telefonisë fikse për 100 banorë gjatë vitit 2017 ka qenë rreth 3.5%, nivel ky që 

vazhdon të jetë mjaft më i ulët se vendet e rajonit dhe  në raport me  normën e penetrimit në shtetet e BE-së, 

edhe për kundër faktit që edhe në këto shtete trendi i penetrimit të telefonisë fikse  vazhdon të jetë në rënie 

(Figura 16).  

 

Figura 7) Penetrimi i telefonisë fikse gjatë periudhës 2013 –2017 

 

Në tabelën 3 janë dhënë përqindjet e shfrytëzuesve të telefonisë fikse sipas llojit të përdoruesve. Bazuar në të 

dhënat e paraqitura vërehet se përqindja e përdoruesve individual është  duke rënë në krahasim me 

përqindjen e bizneseve.  

 

Tabela 3) Përdoruesit e telefonisë fikse sipas kategorisë (2013 deri 2017) 

Viti 2013 2014 2015 2016 2017 

Individual ë%] 80% 74% 70% 64% 69% 

Bizneset ë%] 20% 26% 30% 36% 31% 

 

Ndarja e tregut 

                                                      
7 Rritja e numrit të përdoruesve të telefonisë fikse në krahasim me vitin paraprak, është si rezultat i fillimit të raportimitt të operatorit Mts d.o.o. ., e 

jo se ka ndonjë trend rritjeje në realitet. 
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Ndarja e tregut mund të matet në mënyra të ndryshme, sipas numrit të linjave, përdoruesve, minutave të 

trafikut, dhe të ardhurave. Në figurën 17 është paraqitur ndarja e tregut ndërmjet operatorëve të rrjetit dhe 

ofruesve të shërbimeve telekomunikuese fikse, në bazë të parpaguesve dhe të hyrave. 

Telekomi i Kosovës si operator ‘incumbent’ vazhdon të kontrolloj mbi 50% të tregut për nga numri i 

parapaguesve përkatësisht 70% në bazë të të hyrave të realizuara përmes ofrimit të këtyre shërbimeve, gjersa 

operatori alternativ i shërbimeve të telefonisë fikse, IPKO ka shënuar rritje  të lehtë në raport me 2016 sa i 

përket numrit të përdoruesve përkatësisht të hyrave që aktualisht rezulton me pjesëmarrje në treg prej 13% 

të numrit të përdoruesve, respektivisht  mbi 8% për nga të hyrat. Operatori tjetërKujtesaNet,  ka një prezencë 

të vogël ne këtë treg, por që në vitin 2016 vërhet rritje e lehtë.  

Dominimi i operatorëve ‘incumbent’ vërehet edhe në shtetet e tjera rajonale dhe evropiane, dhe arrin në 

kuotën mbi 80%. 

 

 

 

Figura 8) Ndarja e tregut sipas përdoruesve  dhe të hyrave  2017 

Trafiku i telefonisë fikse  

Në figurën 9 është paraqitur ecuria e trafikut të telefonisë fikse nga operatorët aktivë në treg, Telekomi i 

Kosovës, IPKO, Kujtesa.Net dhe mts d.o.o. .  Nga të dhënat  e  paraqitura mund të vërehet se trafiku i 

telefonisë fikse edhe gjatë vitit 2017 ka shënuar rritje të lehtë në raport me vitin paraprak.  

Megjithatë në pergjithësi perdorimi i telefonisë fikse është në rënie të vazhdueshme.  Kjo dukuri është rezultat 

i zëvendësimit përkatësisht trendit gjithnjë në rritje të përdorimit të telefonisë mobile veçanërisht përdorimi 

i telefonave mobil të mençur ‘smartphone’ në raport me  përdorimin e shërbimeve të telefonisë fikse. Po 

ashtu, ofertat me tarifa shumë të leverdishme për qasje në internet nga operatorët dhe ofruesit e shërbimeve 

të telefonisë mobile, kanë ndikuar që konsumatorët të zëvendësojnë shërbimet e telefonisë fikse me ato të 

telefonisë mobile e posaqërisht me ato të ofruara pa pagesë përmes përdorimit të shërbimeve të ashtuqujtura 

‘over the top services OTT’.                                                        
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Figura 9) Totali i trafikut të origjinuar dhe terminuar të telefonisë fikse 

 

Përdorimi mesatar mujor i shërbimeve të telefonisë fikse  

Siç mund të vërehet në grafikun e mësipërm përdorimi shërbimeve të telefonisë fikse përkatësisht trafiku i 

thirrjeve hyrëse dhe dalëse i telefonisë fikse është në rënie të vazhdueshme. Kjo dukuri vërehet si në thirrjet  

hyrëse  po ashtu edhe në ato dalëse përkatësisht në përdorimin mesatar mujor për një përdorues. 

Tabela 4) përdorimi mesatar i shërbimeve të telefonisë fikse për një përdorues (2015 - 2017) 

  

2017 2016 2015 

NDRYSHIMI  

2017–2016 

(%) 

NDRYSHIMI  

2017 –2016 

(%) 

Thirrjet dalëse (të realizuara) në muaj 70 90 106 ▼ 22.22% ▼33.96% 

Thirrjet hyrëse  (të pranuara) në muaj 59 72 91 ▼18.06% ▼35.16% 

MoU (Minutat e përdorimit) 130 162 197 ▼19.75% ▼34.01% 

 

Struktura e thirrjeve në telefoninë fikse  

Në figurën 10, është pasqyruar trafiku i detajuar telefonik sipas destinacionit të thirrjeve, i gjeneruar nga   

operatorët e rrjeteve dhe shërbimeve fikse, dhe atë;  

- trafiku brenda rrjetit;  

- trafiku drejt rrjeteve të tjerë fikse;  

- trafiku drejt rrjeteve mobile;  dhe  

- trafiku ndërkombëtar.  

Pjesën më të madhe të trafikut të përgjithshëm në rrjetin e telefonisë fikse e përbën trafiku i origjinuar dhe 

terminuar brenda rrjetit me rreth 48% e trafikut, 2% trafik drejt rrjeteve tjera fikse kurse pjesën tjetër të trafikut 

kombëtar e përbën trafiku drejt rrjetit mobil me rreth 41% si dhe pjesën e mbetur ai ndërkombëtar me rreth 

9%. 
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Nëse krahasojmë trafikun e origjinuar gjatë viteve 2010 - 2016, vërejmë një rritje graduale të lehtë në trafikun 

drejt rrjeteve mobile dhe origjinimi i thirrjeve drejt rrjetit ndërkombëtar, ndërsa origjinimi i thirrjeve brenda 

rrjetit (‘on-net’) kanë shënuar një rënie të lehtë. 

 

Figura 10) trafiku i origjinuar fiks sipas destinacioneve 2013 – 2017 

 

Ndërsa, në figurën 11 është pasqyruar trafiku i detajuar telefonik hyrës në rrjetet e dy operatorëve fiks sipas 

origjinës së thirrjeve;  

- nga rrjete të tjera fikse,  

- rrjetet mobile, dhe  

- trafiku hyrës ndërkombëtar.  

Nga të dhënat e paraqitura në grafik vërehet se trafiku hyrës ndërkombëtar zotëron pjesën më të madhe të 

thirrjeve të terminuara me mesatarisht 50%, që në këtë vit vërehet një rritje përkundër rënieve nga vitet e 

kaluara. Ndërsa në thirrjet e rrjeteve mobile ka vazhduar trendi ngjashëm me atë të vitit të kaluar. 
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Figura 11) Trafiku hyrës i telefonisë fikse 2013 – 2017 

 

Teknologjia e përdorur nga operatorët e autorizuar 

Telekomi i Kosovës ka implementuar teknologjinë e rrjetit NGN (Next Generation Network), e cila 

mundëson integrimin e shërbimeve të zërit, internetit dhe TV dhe kryesisht ofrimin e sherbimeve të telefonisë 

fikse e bën përmes rrjetit tradicional-çiftore te bakrit. 

IPKO është operator alternativ për ofrimin e shërbimeve telefonisë fikse përmes teknologjisë VOIP, e cila 

ofrimin e shërbimeve fikse e bënë përmes rrjetit kabllor (HFC) të shtrirë me investime të veta dhe për nevoja 

të shërbimeve brez-gjëra. Shërbimet e telefonisë fikse të IPKO ofrohen kryesisht në vendet urbane (qytete të 

mëdha), e në  të cilat ofron edhe shërbimet e internet-it dhe TV kabllor.  

KUJTESA është operator  tjetër aktiv në tregun e shërbimeve të telefonisë fikse që nga fundi i vitit  2014  

përmes teknologjisë VOIP, e cila ofrimin e shërbimeve fikse e bënë nëpërmes rrjetit kabllor të shtrirë me 

investime vetanake  për nevoja të shërbimeve brez-gjëra. Shërbimet e telefonisë fikse të këtij operatorit  

kryesisht mund te ofrohen në vendet urbane. 

FIBERLINK ka notifikuar në tremujorin e fundit të vitit 2014  për ofrimin e shërbimeve të telefonisë fikse. 

Mirëpo ky operator ende nuk ka filluar me ofrimin e këtyre shërbimeve. 

Mts d.o.o.  ka notifikuar në tremujorin e fundit të vitit 2016  për ofrimin e shërbimeve të telefonisë. 

 Tarifat lokale dhe nacionale  

Në figurën në vazhdim janë paraqitur tarifat e operatorëve të telefonisë fikse për ‘peak’ dhe ‘off-peak’ brenda 

rrjetit dhe jashtë rrjetit. Siç edhe shihet nga figura ekziston një tarifë e vetme për thirrjet lokale dhe nacionale, 

për dallim nga vendet tjera ku këto tarifa ndryshojnë. 
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 Figura 12)  Tarifat lokale dhe nacionale të telefonisë fikse 

  

Peak Off-peak Peak Off-peak Peak Off-peak Peak Off-peak

TiK IPKO Kujtesa MTS

Brenda rrjetit lokal 0.01 0.01 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01

Drejt rrjeteve tjera fikse 0.1 0.08 0.051 0.051 0.01 0.01

Drejt rrjetit mobil vetanak 0.09 0.04 0.051 0.051 0.06 0.06

Drejt rrjeteve tjera mobile 0.1 0.08 0.072 0.072 0.05 0.05
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PJESA  E PARË   

 Analiza e tregjeve me pakicë  

Perkufizimi i tregjeve perkates me pakice 

Ne analizen paraprake të tregut të perfunduar në vitin 2012  ARKEP, vleresoi se tregjet perkatese ne 

telefoninë fikse  ne nivel me pakicë ishin keto: 

 tregu i qasjes ne rrjet publik telefonik në lokacionin fiks; 

 tregu i shërbimet telefonike lokale dhe/ose kombëtare të diponueshme për publikun të 

ofruara në lokacionin fiks; 

 tregu i shërbimet telefonike ndërkombëtare të diponueshme për publikun të ofruara në 

lokacionin fiks 

Si referencë në këte analizë është marr rekomanidmi i KE, 2003/311/EC   i vitit 2003 si dhe kushtet e tregut 

në Kosovë. Rekomandimi i KE  2007/879/EC i  vitit 2007  ka reduktuar numrin e tregjeve perkates te 

telefonise fikse me pakicë nga 6 ne 1, duke lene vetem tregun e qasjes ne rrjet publik publik telefonik në 

lokacion fiks për parapaguesit individual dhe te biznesit. Nderkohe KE ne Rekomandimin 2014/710/EU të 

vitit 2014 per tregjet perkates ka hequr nga lista e tregjeve per nderhyrje ex-ante edhe tregun me pakice te 

qasjes ne rrjetet fiks. 

Bazuar ne zhvillimet e tregut te telefonise fikse (kapitullin I) dhe te tregut te komunikimeve elektronike ne 

përgjithsi, Rekomandimet e KE për tregjet perkates dhe pervojat ne vendet e BE-se, ARKEP  e vlerson te 

arsyeshme te rishikoje vleresimin e percaktimit të e tregjeve perkatese me pakice te telefonise fikse te kryer 

ne vitin 2012, ku ARKEP arriti ne konkuzionin qe tregjet perkatese ne nivelin me pakice te justifikueshme 

per nderhyrje ex-ante dhe per t’u analizuar ishin tregje e cekura më lartë. 

Andaj sikuse ne analizën e tregut të vitit 2012, edhe tani ARKEP vlerëson te fokusohet në perkufizim te 

tregjeve te veçante të qasjes dhe thirrje telefonike në lokacion fikse. 

KAPITULLI II  

Qasja ne rrjetin publik Telefonik ne lokacione fikse 

Për të përdorur shërbimet e ofruara nga një rrjet publik telefonik fiks, përdoruesit në radhe të pare duhet 
të kenë qasje  ne këtë rrjet. Përdoruesit  zakonisht blejnë  qasje në një rrjet telefonik  për të mundësuar 
përdorimin e shërbimeve të ofruara nëpërmjet linjës telefonike fikse nga operatori publik telefonik fiks 
dhe/ose ofruesit tjerë nga një lokacion fiks, përkatësisht për të bërë dhe marrë thirrje telefonike 
lokale/kombëtare dhe ndërkombëtare, dërgim /pranim te  faksit dhe shkëmbimin e të dhënave që janë të 
mjaftueshëm  për të lejuar qasje funksionale në Internet.  
 
Pasi që kemit të bëjmë me tregun “Qasja në rrjetin publik telefonik me lokacion fiks”.  ARKEP do ti kushtoj 
vëmendje kryesore funksionalitetit sa i përket qasjes në shërbimet telefonike, të cilat ofrohen në lokacione 
fiks. 
 

Ofrimi i qasjes në një lokacion fiks përmes të cilit mundë të ofrohen shërbime publike telefonike mund të 
realizohet në mënyra të ndryshme, varësisht nga shërbimet dhe teknologjia të cilën ndërmarrësi  posedon. 
Teknologjia më e zakonshme përmes së cilës aktualisht mundësohet ofrimi i këtyre shërbimeve është ajo me 
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anë të rrjeteve telefonike tradicionale duke përdorur çiftoret e përdredhura metalike. Gjithashtu, ekzistojnë  
edhe alternativa tjera:  si  rrjetet e televizionit kabllor që ofrojnë shërbime telefonike, rrjetet e fijeve optike,  
rrjete mobile  që janë përshtatur për të ofruar një shërbim të ngjashëm/ekuivalent në lokacion fiks ose të cilat 
janë përshtatur të punojnë në një rreze të kufizuar  në  një vend të caktuar, dhe rrjetet e tjera pa tela (wireless-
based).  
 
Si rezultat i evoluimit të formave tjera të qasjes në lokacione fikse, si dhe mënyrave të ndryshme për të bërë 
thirrje(me zë) është e nevojshme për të percaktuar nëse shërbimet e tilla bëjnë pjese në të njëjtin treg te qasjes, 
ose treg te thirrjeve, varësisht  nëse ato kufizojnë mjaftueshëm aftësinë për tu rritur çmimet në tregjet në fjalë. 

Perkufizimi i produktit  në tregun përkatës  

Analiza e mundësisë së zëvendësueshmërisë nga ana e kërkesës dhe ofertës, është pika thelbësore në 
përcaktimin e produkteve/shërbimeve në tregun përkatës. Me qëllim të përcaktimit të tregut përkatës të 
produktit/shërbimit, gjatë analizës se këtij tregu është marrë në konsideratë nëse produktet/shërbimet e 
cekura si më poshtë janë pjesë e të njëjtit treg:  
 

 Qasja fikse dhe  thirrjet fikse; 

 Qasja fikse dhe qasja mobile  dhe 

 Llojet e qasjes në rrjetin publik telefonik  

Qasja  dhe thirrjet fikse 

Për të përdorur shërbimet e ofruara nga një rrjet publik telefonik fiks (për të bëre/pranuar thirrje), përdoruesit 
në radhë të parë duhet të kenë qasje në këtë rrjet. Konsumatorët zakonisht blejnë qasjen fiks dhe thirrje si 
një pako e kombinuar shërbimesh. Megjithatë, ARKEP vë në dukje se kostoja e dy shërbimeve mund të 
dallohen pasi që kostoja për qasje dhe kostoja për thirrjet (përdorimi) në përgjithësi i dërgohen konsumatorët 
në një faturë në të cilën janë të specifikuara dy sherbimet. Duke pasur parasysh këtë, vlerësimi i ARKEP mbi 
këto dy shërbime nëse janë ose jo brenda të njëjtit treg përkatës do të bazohen në analizën e 
zëvendësueshmërisë së kërkesës dhe ofertës. 
 
ARKEP në analizën e tregut të vitit 2012 arriti në perfundimin se duhet të kete tri tregje te ndryshëm e 
përmendura në fillim këtij kapitulli. 

Megjithate nga të dhënat ne dispozicion të ARKEP lidhur me zhvillimevet ne tregun e telefonis fikse vërehet 
se: 

 tregu Kosovar nuk ka treguar interes per sherbimet e telefonis fikse ne veqanti ofrimin e shërbimeve 
C(P)S megjithese ato jane në dispozicion prej vitit 2012.  

 qasja ne LLU e cila po ashtu  mundeson ofrim e qasjes dhe thirrjeve telefonike per operatoret 
alternativ mbi infrastrukturën e operatorit inkumbent, nuk eshte perdorur nga operatoret e tjere.  

 të gjith operatorët e telefonië fikse ofrojne shërbime në pako që perfshin qasjen në rrejtin fiks, thirrjet 
telefonike fikse si dhe shërbime te qasjes ne internet; 

 të gjith operatorët e telefonis fikse ofrimin e shërbimeve e bazojnë ne infrastruktur vetanake per 
lidhjen e perdoruesve fundor.  

 në Kosovë janë 4 operatorë që ofrojn shërbime bazuar në rrjetin vetanak  të qasjes l(inja bakri,  kabllor 
koaksioal dhe pa tela si dhe nje pjesë e vogël janë me fije optike) duke ofruar qasje dhe thirrje 
telefonike per parapaguesit e vet.  
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 teknologjita me e përhapur per oftimin e qasjes në lokacion fiks eshte ajo me kabllo koaksiale.    

Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës 

Përkundër faktit që shumica e konsumatorëve e perceptojnë qasjen dhe  thirrjet  si një produkt - ndoshta për 

shkak se ato janë pranuar në një faturë, në realitet ato janë funksionalisht shërbime të ndryshme. Në thelb, 

shërbimet e qasjes janë një input për të ofruar mundësinë e bërjes së thirrjeve mbi rrjetin fiks. E thënë ndryshe, 

konsumatorët do të jenë në gjendje të bëjnë thirrje nga rrjeti fikse vetëm pasi të kenë blerë qasje me pakicë në 

rrjetin publik të telefonisë fikse. Në këtë kuptim, ARKEP arrin në përfundimin se, në vend që të zëvendësohet, 

qasja fikse me pakicë dhe thirrjet nga linja fikse, për nga natyra funksionuese ato janë komplementare. 

Prandaj, në rast të një rritjeje të vogël por të rëndësishme jo-kalimtare në çmimin qasjes fikse me pakicë,  

konsumatorët nuk do të mund të zëvendësojë qasjen  fikse me thirrjet fikse, pasi që këto janë të varur nga 

njëra-tjetra. 

Ekzistojnë  mënyra të ndryshme që përdoruesit fundor t’i blejnë shërbimet e qasjes dhe shërbimet e thirrjeve  

nga operatorët/ofruesit e shërbimeve të ndryshëme, duke përdorë kartela gërvishtëse ose duke zgjedhur 

(parazgjedhur) bartësin përmes kodit të caktuar ( Carrier Selection (CS) dhe Carrier Pre-Selection (CPS)) ose duke  

zgjedhur edhe operator alternativ te rrejtit dhe shebimeve fikse (operator kabllor). Për më tepër, në aspektin 

e kushteve të konkurrencës, për shkak se përdoruesit nuk mund të zëvendësojnë qasjen fikse  në thirrjet fikse,  

ky i fundit është i varur nga produkti i parë. 

ARKEP gjithashtu vë në dukje se operatorët aplikojnë tarifa të veçantë në lidhje me shërbimet e ndryshme të 

linjës fikse me pakicë. Në fakt, faturat telefonike të pranuara nga konsumatorët zakonisht listojnë kostot e 

parpapagimit mujor për qasje në rrjetin publik telefonik nën një kategori të veçantë nga ato të thirrjeve. Përveç 

kësaj, kostoja e qasjes (parpagimi mujor)  paguhet rregullisht në këste të barabarta, dhe kjo është faturuar 

pavarësisht nga numri i thirrjeve të bëra nga konsumatori, në anë tjetër, operatorët faturojn me tarifa të 

ndryshme për thirrjet e bëra nga konsumatori varësisht nga përdorimit dhe lloji i pakos së blerë. Kjo fuqizon 

konkluzionin e ARKEP se qasja fikse dhe thirrjet fikse janë komplementare në vend se të jenë konkurruese. 

Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës 

Nga pikëpamja e ofertës, është e qartë se operatorët e shërbimeve të qasje njëkohësisht ofrojnë edhe shërbime 
të thirrjeve, por jo të gjithë ofruesit e shërbimeve të thirrjeve ofrojnë edhe shërbime të qasjes. ARKEP është e 
mendimit se një rritje prej 5 deri në 10 qind  për një periudhë jo kalimtare të çmimit të qasjes fikse me pakicë 
nuk ka gjasa të nxis operatorët që ofrojnë vetëm thirrje me pakicë, siç mund të jetë rasti me operatorët CS dhe 
CPS - të hyjnë në ofrimin e drejtpërdrejtë të qasjes. Ky përfundim rrjedh nga fakti se ekonomitë e mëdha të 
shkallës dhe kostot e pakthyeshme janë të përfshira në shtrirjen e  rrjeteve të qasjes dhe procesi për ndërtimin 
e një rrjeti fiks shkon përtej periudhës kohore të kësaj Analize. 

Në anën tjetër, operatorët që ofrojnë qasje me pakicë do të jenë të gatshëm të konkurrojnë në tregun e thirrjeve 
me pakicë në rast të një rritjeje hipotetike të çmimit të thirrjeve kombëtare dhe/ose ndërkombëtare (psh. rasti 
me operatorin KujtesaNet). Megjithatë, ky zëvendësim në një mënyrë nuk konsiderohet i mjaftueshëm për të 
paraqitur një kufizim real në një rritje hipotetike të çmimit të qasjes me pakicë. Rrjedhimisht, ARKEP arrin 
në përfundim se, nga këndvështrimi i zëvendësimit  nga ana e ofertës, ofrimi i qasjes fikse me pakicë dhe 
ofrimi i thirrjeve fikse i përkasin tregjeve të ndara. 

Konkluzion  

ARKEP konsideron se thirrjen nga rrjeti fiks janë komplementare ndaj qasjes fikse në nivel të shitjes me 
pakicë, duke konkluduar kështu se produktet e qasjes dhe thirrjes i përkasin tregjeve të ndara. 
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Qasja fikse dhe qasja mobile 

ARKEP në vazdim do te vlerësoj  se deri ne cilën masë një klient do të konsideronte kalimin në mes të 

rrjeteve të qasjes mobil dhe qasjes fikse me pakicë, dhe nëse zëvendësimi nga ana e ofertës ndërmjet dy 

formave të infrastrukturës së qasjes ka mundësi të ndodh në një afat të shkurtër kohorë. 

Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës 

Një ndër tiparet më të rëndësishme të qasjes mobile është lëvizshmëria, pra që qasja në një rrjet mobil mund 

të sigurohet pavarësisht nga vendndodhja, për derisa qasja në shërbimet fikse mund të sigurohet vetëm nga 

një pikë fikse. Shikuar në këtë aspekt ekziston mundësia që përdoruesit të zëvendësojnë këto lloje të qasjes 

dhe atë në një drejtim të vetëm, që është  zëvendësimi i qasjes fikse me qasje mobile, por jo edhe anasjelltas.  

Një karakteristikë tjetër funksionale e cila e bënë të dallueshme qasjen mobile dhe atë fikse lidhet me 

besueshmërinë e shërbimit. Besueshmëria e qasjes mobile në thelb varet nga aparati i telefonit mobil, rrjeti, 

dhe pjesërisht në shërbimet e tjera të komunikimit elektronik në të cilin rrjeti është i lidhur.  

Duke pasur parasysh këtë, qasja mobile mund të ndikohet herë pas here nga një numër faktorësh, duke 

përfshirë: 

 përdorimi i lartë i rrjetit në një pikë të caktuar kohore brenda zonës së mbuluar nga një stacion bazë;  

 objekte kufizuese fizike (të tilla si ndërtesa të larta, tunele dhe zona të dendura); 

 ndërhyrja e kushteve atmosferike dhe  

 formë tjera të  interferencave. 

Nëse i krahasojmë, qasja përmes një rrjeti standard telefonik fiks është më e besueshme sesa qasja nëpërmjet 

një rrjeti mobil, pasi që shumica e efekteve anësore të mësipërme zakonisht nuk ndodhin në rrjetet fikse.  

Në aspektin e përdorimit, qasja fikse dhe qasja mobile u ofrojnë përdoruesve shërbime të ndryshme ‘dytsore’, 

të cilat vazhdojnë të nxjerrin në pah veçoritë dalluese të të dyjave. Qasja fikse për shembull mundëson ofrimin 

e shërbimeve të faks-it,  nga ana tjetër qasja mobile mundeson shërbimet e të dhënave me anë të mesazheve 

tekstuale. Ngjashem, përdorimi i teknologjisë mobile për qasje në internet është duke u bërë gjithnjë e më e 

përdorshme dhe pritjet janë qe do të vazhdojë të rritet. Pavarësisht nga depërtimi i suksesshëm i këtyre 

shërbimeve, konsumatorët vazhdojnë të parapaguaj qasjen fikse ashtu edhe qasjen mobile për qëllimin 

kryesor të thirrjeve telefonike me zë. 

Të dhënat statistikore tregojnë se numri i përdoruesve te telefonis mobil eshte dukshëm me i larte se numri 

i përdoruesve te telefonis fikse, në periudhën 2013 -2017  numri i përdoruesve të telefonis mobile është 

rritur në masën mbi 20% gjersa tek telefonia fikse është zvogëluar per 30%.  
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 Figura 13): Përdoruesit e telefonis fikse dhe mobile  2013-2017 

 

Figura 14: Krahasimi i  numri te përdoruesve të telefonis fikse dhe mobile  2013-2017 

Duhet te theksuar se është paksa e vështirë për ARKEP të konstatoj zëvendësueshmërisë nga ana e kërkesës, 

përkatësisht se deri ne cilën masë  përdoruesit e qasjes fikse do të kalonin qasjen e tyre nga ajo fikse në qasjen  

mobil nëse çmimi i shërbimit të qasjes fikse do të të rritej. Në këtë kontekst, ARKEP konsideron se është e 

vështir të bëhet krahsim i mirfilltë i tarifave të telefonisë mobile në raport me tarifat e telefonisë fikse. 

Dallimi në strukturat e çmimeve të shërbimeve është për faktin se qasja dhe thirrjet mobile, sikur se për 

shërbimet me ‘Pre-paid’ ashtu edhe për ‘Post-paid’, shiten si pako. Kjo e bënë të vështirë krahasimin në mes 

të pagesave për qasje dhe përdorim. Në anën tjetër, pagesa për  qasjen fikse zakonisht është e 

identifikueshme, në faturë jepen të ndara pagesa (tarifa) e mirëmbajtës mujore dhe shpenzimet për thirrje për  

periudhën e faturuar. 
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Rrjedhimisht, ARKEP vë në dukje se në këtë rast nuk mund të bëhet dallimi ndërmjet pagesave për qasjes 

fikse dhe qasjen mobile, megjithëse në të njëjtën kohë vërehet se nuk mund të jetë indikativ për analizën e 

zëvendësimit, për shkak se një pagesë më e lartë e mirëmbajtjes mujore për qasje fikse mund të justifikohet 

me numër më të lartë të minutave të përfshira në të. Gjithashtu, pagesa mujore për qasje mobile përveç 

thirrjeve përfshin numër të caktuar të SMS dhe qasje ne internet. Prandaj, në rast të një rritje të çmimeve të 

qasjes fikse, disa përdorues mund të  mos jenë të gatshëm të kalojnë në qasjen mobile për shkak të diferencës 

së çmimit ndërmjet qasjes fikse dhe mobile. 

Në të njëjtën mënyrë, për përdoruesit është e rëndësishme tarifat për minutën e përdorimit për thirrjet jashtë 

pakos. ARKEP kostaton se çmimet prej fiks në fiks kushtojnë shumë më pak se thirrjet që vijnë nga rrjeti 

mobil në atë fiks. Për qëllim të analizës, thirrjet nga rrjeti fiks në rrjetin tjetër fiks kushtojnë nga 0.01 deri 

€0.035 për minutë, ndërsa thirrjet nga rrejti mobil në rrjet fiks kushton rreth € 0.10 për minutë. Rrjedhimisht, 

ngritje e çmimit të qasjes fiks mund të mos shtyjë përdoruesit të kalojnë në qasje mobil, duke qenë se thirrjet 

nga një telefon mobil mbeten më të shtrenjta. 

Nga sa u pa më lartë janë disa faktor të cilat e bëjnë të pa zëvendësueshme qasjen fikse me qasjen mobile, një 
ndër më të rëndësishmet është vet lëvizshmëria dhe në anën tjetër zëvendësimi është i mundshëm për disa 
përdorues të cilët preferojnë qasjen mobile në vend të qasjes fikse. Këto dallime sa i përket funksionalitetit 
ende janë të theksuara nga ana e Komisionit Evropian megjithatë bazuar ne te dhënat e tregut te prezantuara 
me lartë ( lëvizjet e numrit te përdorueseve, niveli i penetrimit, trafiku si dhe tarifat e shërbimeve të cilat po 
konvergjojne me ato fikse), konsiderohet se ky dallim eshte i neglizhueshem dhe në perceptimin nga ana e 
konsumatorit është  i zevendsueshem.  

Nderkohë, Nota Shpjeguese e Rekomanidimit të KE të vitit 2014 per tregjet përkatëse, mes tjerash sqaron se, 

ne nivel të BE qasja/thirrjet nga rrjetet mobile nuk jane në të njëtin treg perkatës me qasjen/thirrjet nga rrjete 

fikse, megjithatë ne disa vende kjo mund te gjykohet nga Autoritetet Rregullatore duke marre ne konsiderate 

faktore te tille si:  

 Nivelin e penetrimit te telefonise fikse dhe nivelin e penetrimit/mbulimit te rrjeteve mobile  

 Zhvendosjen e trafikut nga rrjete fikse drejt rrjet mobile 

 Çmimet e telefonisë mobile dhe fikse; 

Në vazhdim ARKEP duke u bazuar në dhënat statistikore te tregut te komunikimeve elektronike ka analizuar 

se në çfarë mase parapaguesit kanë zgjedh (zëvendësuar) që qasje në një rrjet telefonik duke përdorur një 

lidhje mobile në vend të një lidhje fikse dhe nëse ndonjë ndërmarrje e cila për momentin ofron qasje mobile 

do të hynte në tregun për qasje fikse si përgjigje ndaj kësaj kërkese, ndonëse të vogël por të rëndësishme, ne 

aspektin ngritjes së çmimeve në një periudhë jo-kalimtare. 

Nga analiza e te dhënave  vërehet se:  

 Numri i përdoruesve te telefonisë mobile eshte dukshëm me i larte se numri i përdoruesve të 

telefonis fikse. Ne periudhën 2013 -2017  numri i përdoruesve te telefonis mobile eshte rritur ne 

masën mbi 20% gjersa tek telefonia fikse eshte zvogëluar per 30%.  

 Mbulimi i territorit të Republikes së Kosoves me  rrjet dhe shërbime të  telefonisë mobile është ne 

nivel te kënaqshëm  rreth 99%,.  
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 Penetrimi i telefonisë mobile në vazhdimsi eshte rritur gjersa pernetrimi i shërbimeve të telefonis 

fikse është zvogëluar.etj . 

 

 

Figura 15:Penetrimi i telefonis fikse dhe mobile, sipas numrit të banorëve 

Ngjashem me numrin e përdoruesve, diferenca midis trafikut dales nga rrjetet mobile dhe rrjetet fikse ka 

vazhduar te rritet ne 2013-2017, gjersa ne vitin  2013 thirrjet nga rrjetet fikse perbenin 7% totalit të thirrjeve 

të origjinuara nga rrjete fikse dhe mobile, ne vitin 2017 ajo ka rënë në 5%.  

 

 Figura 16:Trafiku telefonik fiks dhe mobil ne minuta 
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Figura 17:Trafiku telefonik fiks dhe mobil në % 

 

Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës  

Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës, paraqet mundësinë e ofrimit të rrjetit të qasjes nga ndonjë ndërmarrje 
tjetër në rastet kur monopolisti hipotetik, i cili ofron rrjetin e qasjes i ngritë çmimet e qasjes fikse për një 
periudhë kohore jo-kalimtare. Ofruesi  i qasjes mobile mund të hyjë në tregun e qasjes fikse vetëm duke 
ofruar një produkt që përputhet me çmimin dhe cilësinë e ofruar nga një linjë fikse. Operatorët Mobil mund 
të kufizojnë mobilitetin për të ofruar shërbime në një lokacion të caktuar në mënyrë që të arrihet 
funksionaliteti i ngjashëm dhe me çmime të krahasueshm me ato të telefonisë fikse. Prandaj duke marre 
parasysh penetrimin dhe kërkesën e ulët për shebime të telefonis fikse, kjo nuk është e pritshme që të ndodhë. 
Mundësi e investimit në infrastrukturen e qasjes me tela ose gjasa e përdorimit të bashkëshfrytëzimit të lakut 
lokal në nivel me shumicë është edhe më pak e mundshme për shkak të kostos së lartë të investimeve. 
Prandaj, investimet jashtëzakonisht të larta në shtrirjen e infrastrukturës fikse, ekonomit e shkallës dhe fushë-
veprimit në rrjetin fiks e vështirësojnë zëvendësimit nga ana e ofertës.  

 
Si përfundim mund të thuhet se, përdoruesit që kërkojnë qasje në shërbimet fikse nuk e perceptojnë qasjen 
mobile si zëvendësues të plotë, andaj  ARKEP konsideron  se, qasja mobile dhe qasja fikse nuk i përkasin të 
njëjtit treg dhe do te analizohen si tregje të veçanta. 
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Duke marre parasysh përgjigjet e pranuara nga pyetesoret, aktualisht qasja fikse ne shërbimet telefonike ne 

Kosove ofrohet me ane te këtyre linjave te qasjes: PSTN, dy llojet ISDN (PRA dhe BRA) dhe linjat e qasjes 

kabllore.  

Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës 

Çështja kryesore që duhet marrë parasysh përgjatë vlerësimit të zëvendësueshmërisë nga ana e kërkesës sa i 
përket llojeve të lartpërmendura të qasjes fikse, është shkalla në të cilën përdoruesit  do të jenë të gatshëm 
për të kaluar nga njëri  lloj në llojin tjetër si përgjigje në rritjen e çmimit (në vlerë prej 5-10%) për një periudhë 
jo-kalimtare nga ana e monopolisti hipotetik.  

Funksionaliteti   

Të gjitha produktet e qasjes të përmendura më lartë konsiderohen të jenë të zëvendësueshme në mes veti nga 

fakti se ato ju mundësojnë përdoruesve fundor për të bërë/pranuar thirrje zanore, faks, dhe mbështesin 

komunikimin e të dhënave. Përderisa të dy llojet e lidhjeve perdorin çiftoret e perdredhura metalike, linjat 

PSTN) dhe  linjat ISDN, mundësohen  duke u lidhur në rrjet,  përmes  formimit të  numrit  te zgjedhur,  

realizimi i thirrjes në kabllon ekzistuese  është tërësisht i bazuar në paketë (Packet Based).  

Sidoqoftë, ekzistojnë disa dallime të rëndësishme funksionale se si këto shërbime mund dhe janë duke u 

përdorur. Shërbimi ISDN, është rrjet digjital i cili ofron shumë shërbime integruese, pra shërbime që ofrohen 

njëkohësisht si linja telefonike dhe përcjellja e informatës përmes faksit , internetit etj. Duke pasur parasysh 

përcaktimin preliminar të tregut i cili  kryesisht merret me qasjen ne sherbimet telefonike, duhet te ceket se 

ISDN ofron mundesine per te perdorur disa numra telefonik ne te njejten linje fizike (disa biseda 

njekohesisht). Prandaj shikuar nga aspekti i funksionalitet sherbimet ISDN jane te krahasueshme me 

shumefishin e qasjeve te rregullta digjitale te sherbimeve PSTN.  

Te gjitha menyrat tjera te qasjes ne sherbimet telefonike ne lokacion fiks ofrojne te njejtin funksionalietet sa i 

perket sherbimeve telefonike. 

Andaj, ARKEP konsideron se, qasja përmes rrjetit kabllor sa i përket funksionalitetit është e njëjtë,  kështu që 
kjo qasje është zëvendësues i linjave analoge të qasjes të ofruar përmes rrjetit publik telefonik (PSTN). 
Poashtu, operatorët kabllor ofronjnë produktin e qasjes ne rrjet telefonik fiks që eshte ekujvalent me ISDN 
PRA i ofruar nga operatori incumbent. 

Çmimet  

Sa i përket aspektit të çmimit është e qartë se  në mënyrë që të sigurohet qasja, qoftë ajo përmes linjave analoge 

ose ISDN, përdoruesi duhet të paguaj tarifën e kyçjes e cila paguhet vetëm njëherë dhe tarifën e mirëmbajtjes 

që duhet të paguhet  çdo muaj qoftë nga përdoruesit individua apo biznese.  

Tabela në vijim paraqet çmimet mujore ne Euro (pa TVSH) për linjat analoge dhe qasjen kabllore.  
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Tabela: 5 Çmimet për kyçje në rrjetin  PSTN dhe kabllor 

Tarifa e Kyçjes për konsumatorët:    Linjat PSTN   Qasja kabllore  

    Individual  8.47 8.62 
    Biznesit 8.47 0 
Tarifa e  mirëmbajtjes  mujore e për konsumatorët:     

 Individual  3.47 0  
     Biznesit  3.47 3.61 

Pas analizes se te dhenave mbi çmimet, ARKEP  konsideron se çmimet per llojet e ndryshme te qasjes jane 
ne te njejtin nivel (nese krahasimi behet ne baze perdorueseve te lidhur). Prandaj monopolisti hipotetik i cili 
gjatë ofrimit të linjave PSTN  tenton të ngrit çmimet prej 5-10% për një periudhë jo kalimtare, do te 
ballafaqohet me zvogelim te numrit te përdorueseve .  

Sa i përket tarifave pët kyçje, operatori kabllor tarifon çmime te krahasueshme me çmimet e operatorit PSTN. 
Prandaj eshte evidente se keto dy produkte konkurrojnë njëra tjetrën,  dhe kështu kufizojne mundësin e rritjes 
së çmimeve. 
Për këtë arsye, shikuar nga aspekti i çmimit qasja kabllore dhe qasja PSTN me linja analoge janë të 
zëvendësueshme. 

Zëvendësueshmëria për nga ana e ofertës  

Gjatë analizës së zëvendësueshmërisë për nga ana e ofertës çështjet kyçe që duhet shqyrtuar është, nëse një 
ofrues ekzistues/potencial do të hynte në treg si përgjigje në një ngritje të vogël por të rëndësishme te çmimit 
të qasjes fikse nga ana e monopolistit hipotetik dhe me kete do te kufizonte çmimin e këtij monopolisti 
hipotetik. 

Linjat e qasjes PSTN te ofruara permes çiftoreve te perdredhura metalike shume lehte mund te transformohen 
ne linja ISDN duke u shtuar funksionalitein e linjave ISDN, prandaj ofrimi i sherbimeve ISDN eshte i kufizuar 
nga ofrimi linjave te qasjes PSTN. Kjo perseri tregon/deshmon se linjat PSTN dhe ISDN i takojne te njejtit 
treg. 

Grupet e përdoruesve individual dhe biznese   

Një vëmendje e rëndësishme ne analizën paraprake te tregut te vitit 2012, i është kushtuar ndarjes se tregut 
përkatësisht nëse duhet të behet ndarja e tregut në mes të dy llojeve te përdoruesve, atyre individual dhe 
biznese. ARKEP ka përcaktuar tregjet e përbashkëta për qasje  ndividual dhe biznese me arsyetimin se 
operatorët edhe pse janë në gjendje të bëjnë dallimin në mes të konsumatorëve ndividual dhe biznese, ata  
aplikojnë tarifa te njëjta për ofrim të qasjes si dhe ofrojnë produkte me karakteristika te njëjta për te dy grupet 
e përdoruesëve. Sipas rekomandimeve më të reja te BE-se, dallimi ne mes te përdoruesve ndividual dhe 
biznese nuk është i aplikueshëm në shumicën e shteteve anëtare. 

Në këto rrethana, në analizën e tregjeve të thirrjeve me pakicë, ARKEP konkludon se, nuk ka dallim në mes të 
përdoruesve ndividual dhe biznese.  

Tregu përkatës gjeografik  

Treg gjeografik konsiderohet hapësira në të cilën në njërën anë ndërmarrësit ofrojnë shërbime dhe në anën 
tjetër ekzistojnë kërkesa për produkte/shërbime përkatëse, në të cilën hapësirë,  kushtet e konkurrencës janë 
të njëjta/homogjene në mënyrë të mjaftueshme dhe të cilat mund të dallohen nga hapësirat fqinje, në të cilat 
kushtet ekzistuese të konkurrencës janë dukshëm të ndryshme. 

Duke marrë për bazë se të gjith operatoret janë notifikuar per ofrimin e rrjetit dhe sherbimve te telefonisë 
fikse ne nivel kombëtar, gjegjësisht autorizimet në fjalë i mundëson ndërmarrësit të ofroj shërbimet e 
telefonisë fikse pa u kufizuar në ndarje gjeografike. Pra  këto ndërmarrje janë të autorizuara të ofrojnë 
shërbime në tërë territorin e vendit. 
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ARKEP pas analizës së të dhënave të ofruar nga operatorët, si dhe shpjegimeve të lartcekura konsideron se 
kushtet e ofrimit të qasjes në shërbimet fikse janë homogjene në tërë territorin e Republikës së Kosovës. 
Kështu që, tregu relevant gjeografik konsiderohet i tërë territori i Republikës së Kosovës. 

KONLUZION MBI PËRCAKTIMIN E TREGUT  

Pas analizës së zëvendësueshmërisë nga ana e kërkesës dhe ofertës të të gjitha mundësive të qasjes në rrjetit 
publik telefonik në lokacion fiks (tani e tutje referuar si Tregu i qasjes Fikse), ARKEP përcakton se ky treg 
përfshinë të gjitha llojet e lidhjes fizike në rrjetit publik telefonik të ofruar në lokacion fiks, pavarësisht 
nga teknologji e përdorur për qasje, e cila mundëson bartjen e zërit ndërmjet pikës terminuese të rrjetit dhe 
shërbimeve tjera komunikuese siç janë faksi dhe transmetimi i të dhënave. Një definim i tillë i tregut 
përfshinë qasjen në rrjetin publik telefonik në lokacion fiks me anë të çiftoreve të përdredhura metalike 
(duke përdorur teknologjinë PSTN dhe ISDN), rrejte kabllore televizive, rrjeteve optike etj. Qasja në rrjetet 
publiket telefonike mobile për shkak të karakteristikave të ndryshme nga ana e kërkesës dhe ofertës 
konsiderohet të jetë një treg i ndarë prandaj si i tillë e përbën një treg të veçant.   

Analiza e tregut të Qasjes të Fikse   

Analiza e ARKEP nëse ndonjë ofrues i qasjes fikse ka mundësi të ketë OFN në tregun perkatës të identifikuara 
më parë, është plotësisht në përputhje Rregulloren dhe Udhëzimet e Komisionit, ku një pozita dominues 
pëcaktohet duke iu referuar një numri kriteresh dhe vlerësimi i tij bazohet në një analizë të tregut të 
parashikuar, bazuar në kushtet ekzistuese të tregut dhe duke u mbështetur në prova.  

Sipas pikëpamjes së ARKEP, kriteret më të rëndësishme që do të përdoren për të përcaktuar praninë e pozitës 
dominuese në tregjet e qasjes fikse janë: 

 Pjesa e tregut 

 Ekonomitë e shkallës dhe fushë-veprimit 

 Integrim vertikal 

 Konkurrenca e mundshme 

 Fuqia kundërvepruese e blerësit 

Gjatë kryerjes së kësaj analize, ARKEP do të marrë parasysh një numër faktorësh që e karakterizojnë tregun 
e telefonisë fikse në Kosovë,  në veqanti do të analizoj zhvillimet në tregjun e qasjes fikse me pakicë dhe të 
marrë në konsideratë karakteristika e tregut per të justifikuar vendosjen/ heqjen e detyrimet rregullatore. 
Për këtë qëllim, ARKEP do të shqyrtojë faktorët e tregut,   tendencat e trafikun me zë dhe kufizimet e jashtme-
indirekte.  

Analiza e pjesëmarrjes në tregun përkatës 

Në vlerësimin e ligjit të konkurrencës, pjesëmarrja e tregut përdoren zakonisht si mjet për vlersimin e 

fuqisë së tregut. Meqenëse ka një lidhje pozitive midis pjesës së tregut dhe fuqisë së tregut, një hap i parë në 

analizën e fuqisë së tregut të një ndërmarrje është duke matur pjesën e tregut. 

Edhe pse pjesëmarrja e lartë e  tregut nuk janë të mjaftueshme për të konkluduar nëse një ndërmarrje gëzon 
FNT në një treg, pjesëmarrja e tregut që tejkalojnë 50 për qind mund të shkaktojnë prezumimin se 
ndërmarrja  ka dominim në treg. Ky koncept rrjedh nga praktikat e mira evropiane që nënvizon se 
pjesëmarrja e tregut më të madhe se 50 për qind janë në vetvete, përveç rasteve të jashtëzakonshme, dëshmi 
të ekzistencës së një pozite dominuese. Analiza e pjesëmarrjes së tregut, bazuar në evidencat dhe tendencat 
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statistikore në dispozicion gjatë periudhës 2013-2017, do të përcaktojë nëse ndonjë operator që ofron qasje 
në rrjetin telefonik publik në Kosovë është në gjendje të ushtrojë fuqi në treg.  

Pjesëmarrja e operatorëve në Tregu i qasjes Fikse  e ofrouar  është matur mbi bazën e te dhënave të pranuara 
nga operatorët aktiv të telefonisë fikse.  

Në Kosovë shërbimet e telefonis fikse për klientët individual dhe te biznesit ofrohen nga katër (4) operator 

aktiv ne treg nga tetmdhetë (18) sa kanë notifikuar per ofrimin e këtij shërbimi. Telekomi i Kosovës është 

operatori kryesor që ofron shërbime e qasjes fikse përmes teknologjisë PSTN. Qasja në rrjetin telefonik 

publik përmes lidhjeve të modemit kabllor sigurohet nga operatoret alternativ  Ipko dhe Kujtesa.Net, 

ndërsa që nga vitit 2016  shërbime e qasjes fikse përmes qiftoreve metalike ofrohen edhe nga operatori mts 

D.O.O.  

Për qëllime të kësaj analize janë marrë për bazë  të dhënat mbi numrin e përdoruesve/linjave aktive për 
ofrimin e Tregu i qasjes Fikse si dhe të hyrat nga ofrimi i qasjes dhe  shërbimeve te telefonis fikse.  

Në figurën në vazhdim janë paraqitur pjesët e tregut në përqindje në bazë të të ardhurave të përgjithshme 
në ofrimin e qasjes dhe shërbimeve telefonike fikse. 
 

 
 

Figura 18) Pjesëmarrja e operatorëve të telefonisë fikse sipas të hyrave 

Numri i përdoruesve që kanë  qasje në rrjetin publik telefonik në lokacion fiks në vitin 2017 ishte 63,600,  
prej tyre 57.4% janë përdorues që kanë marrë këto shërbime nga operatori inkumbent TK  ndërsa 18.5% e 
përdoruesve kanë marrë këtë shërbim nga operatori alternativ IPKO, 2.04% prej KujtesaNet dhe mts d.o.o.  
27.03% .  
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Figura 19)  Pjesëmarrja në tregun e telefonisë fikse sipas përdoruesve 

Bazuar në të dhënat e paraqiturane  ne figurë, ARKEP  arrin në përfundimin se gjatë periudhës së kësaj 

analize, TK do të vazhdojnë të jete një nder ofruesit kryesore në ofrimin e qasjes ne rrjetin pubik telefonik 

fiks, megjithat eshte ne presion të vazhdueshëm  nga operatorët alternativë. 

Që  viti 2007 pozita e TK ka filluar të sfidohet kur operatori alternativ Ipko ka filluar me ofrimin e  shërbimeve 

të telefonisë fikse përmes qasjes kabllore. Gjatë viteve të mëpastajme, pjesëmarrja e tregut e Ipkos u rrit në 

mënyrë të qëndrueshme për të arritur mbi 18% deri në fund të vitit 2017.  Ne vitin 2014 operatori i dyte 

alternativ filloi me ofrimin e shërbimeve të telefonis fikse përmes rrejtit kabllor i cili ne vitin 2017 arriti ne 2% 

të tregut ndërsa operatori mts  D.O.O 27.03%.  Ne vitin 2017 pjesëmarrja e tregut të TK në aspektin e lidhjeve 

të qasjes ka rënë në nivelin me te ulët me rreth 57% te tregut.  

Rritja e vazhdueshme e numrit të parapaguesve aktiv të lidhjeve së qasjes fikse tek operatoret alternativ 
pergjat periudhës 2013-2017,  dhe rënja ne vazhdimsi e parapaguesve te TK tregon se tregu është 
konkurrues. Këto lëvizje grafikisht janë theksuar në figurën  më poshtë. 
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Figura 20)  Linjat e qasjes fike sipas Operatorëve 

Kontrolli e infrastrukturës jo lehtësisht e duplifikueshme  

Duhet të ceket se e gjithë qasja fikse në nivel me pakicë në Kosovë ofrohet nga ndërmarrjet vertikalisht të 

integruara të cilat përdorin linjat e tyre vetanake, edhe përkundër faktit se në treg ekziston ofertë në nivel me 

shumicë. Përderisa TK posedon  infrastrukturë që nuk është  lehtë për tu  duplifikuar, operatorët alternativ 

kanë shtrirë rrjetin e vet të qasjes fikse të bazuar në teknologjinë TV kabllore. Bazur në të dhënat e ARKEP, 

rrjeti kabllor eshte rrejti me shtrirje me te madhe ne Kosovë.  

Në këtë drejtim, ARKEP konsideron se infrastruktura e TK eshte vështirë për tu duplifikuar nga ndonjë operator 

alternativ, sepse kërkon investime te mëdha  dhe  është  e paarritshme  përbrenda  një periudhe të shkurtër kohore, 

megjithatë operatoret alternativ janë prezent ne nivel vendi me infrastruktur vetanake e bazuar ne teknolochin hibride 

fibër coaks –“HFC”. 

Integrimi vertikal  

Integrimin vertikal është faktor relevant që mund të ndikoj në sforcimin e  dominimit  të një ndërmarrjeje 
duke rezultuar kështu në krijimin e vështirësive për ndërmarrësit e ri potencial në treg. Kjo është si rrjedhojë 
e kontrollit të tregut me shumicë apo të tregut me pakicë. Integrimi vertikal si i tillë, mund t’i jep një përparësi 
ndërmarrjes së integruar në raport me konkurrentet e saj, sa i përket qasjes në tregjet e shitjes dhe të 
furnizimit.  

Gjithashtu e rëndësishme në këtë kontekst është fakti se, operatori i integruar vertikalisht me lloje të 
ndryshme të produkteve ka një përparësi të qartë konkurruese ndaj konkurrentëve të tij, nëse produktet e 
tilla i ofrohen si pako ( p.sh. qasja dhe shërbimet e zërit ose zëri dhe qasja e internetit etj.) të cilat nuk mund 
të ofrohen nga konkurrentet për shkak të mungesës së produkteve përkatëse me shumicë që rezulton në 
kosto të lartë të hyrjes në treg.  

Në lidhje me tregun të telefonisë fikse, operatoret aktiv të telefonis fikse si TK, IPKO, Kujtesa dhe mts  janë 
të integruar vertikalisht, për atë se janë aktivë si në nivel të shitjes me shumicë gjithashtu edhe në atë të shitjes 
me pakicë. Për këtë arsye, ARKEP arrin në përfundimin se ofruesit e qasjes fikse në Kosovë mund të 
konkurrojnë në mënyrë të barabartë në këtë çështje, sepse të gjithë janë të integruar vertikalisht deri në atë 
pikë sa që çdo operator i vetëm mund të përdorë po aq fuqinë e tregut nga tregjet me shumicë ne tregjet me 
pakicë. 

2013 2014 2015 2016 2017

TK 69,782 53,228 49,199 42,187 36,639

 Ipko 9,661 10,205 10,609 9,682 8,458

 Kujtesa.Net 864 1,000 1,142 1,300

mts 17,203

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000
 70,000

 80,000

Parapaguesit e Telefonis fikse 

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.arkep-rks.org/


Raport për Analizën e tregut dhe përcaktimin e operatorëve me fuqi të ndjeshme në treg (OFNT)- Qasje dhe Ofrim të 

Shërbimeve Publike Telefonike të Ofruara në Lokacion Fiks   

Faqe 47 nga 122 

Adresa: Rr.Bedri Pejani nr. 23, 10 000 Prishtinë-Kosovë 

 Tel: +383 38 212-345; Fax: +383 38 212 399;  

e-mail: info@arkep-rks.org; web-site: www.arkep-rks.org  

Nderlidhur me kete, ARKEP arrin në përfundim se operatorët e rinj kanë krijuar rrjetin e tyre dhe aktualisht 
janë duke konkurruar me operatorin inkumbent TK, për këtë qëllim, ARKEP beson se integrimi vertikal nuk 
bënë dhe nuk duhet të jetë pengesë për hyrjen në treg. 

Ekonomia e shkalles dhe  fushë-veprimit,  

Ekonomitë e shkallës- ndodhin kur kostot mesatare të prodhimit zvogëlohen me rritjen e prodhimit, ku  një 

ndërmarrje me një volum të madh prodhimi është në gjendje të mbulojë kostot me një çmim më të ulët në 

krahasim me ndërmarrjet më të vogla. Mundësia për të siguruar kosto më të ulëta dhe çmime më të ulëta, 

përfaqëson një burim të rëndësishëm të përparësisë konkurruese në tregjet ku konkurrenca e çmimeve është 

forma kryesore e rivalitetit ndërmjet ndërmarrjeve.  

Ajo që vijon nga sa më sipër është se ekonomitë e shkallës janë karakteristike për proceset e prodhimit të 

karakterizuar nga kosto fikse të larta, që gjithashtu është tipar edhe i tregjeve të komunikimeve elektronike. 

Me fjalë të tjera, në bazë të kapaciteteve prodhuese ekzistuese, domethënë të infrastrukturës ekzistuese, çdo 

njësi shtesë shërbimi prodhohet me kosto fikse mesatare më të ulët për njësi të shërbimit. 

Duke iu referuar rastit konkret, TK ofron shërbime të qasjes fikse me pakicë për një kohë të gjatë, ka arritur 

të pozicionoj veten si njëri ndër ofruesit kryesor të shërbimve të qasjes në telefoninë fikse. Duke pasur 

parasysh shtrirjen e të rrjetit, TK, në më shumë se 36,000 lidhje vazhdon të mbajë bazën më të madhe të 

konsumatorëve dhe gjithashtu përfiton nga ekonomitë e mëdha të shkallës në Kosovë dhe rrjedhimisht, 

kostoja mesatare për linjë për ofrimin e shërbimeve të qasjes ka më shumë gjasa të jetë më e ulët se ato me të 

cilat ballafaqohen hyrësit e rinj. 

Pavarësisht nga ky vlerësim, ARKEP vëren se TK tani nuk gëzon më fuqin e ndieshme te tregut (FNT) që 

kishte me herët. Në thelb kjo është bër e mundur falë zhvillimeve tekniko-teknologjike  e cila ka mundësuar 

shfrytëzimin e infrastrukturave tjera të disponueshme në tregje të ndryshme, si p.sh. TV kabllor dhe qasja 

brezgjerë, të cilat janë përshtatur për të ofruar edhe shërbimet  telefonike me zë. Duke i shfrytëzuar këto 

zhvillime, Ipko dhe Kujtesa si operatoret kyresor ne tregun brezgjer ofrojnë shërbime e telefonis fikse me zë 

përmes rrejti hybrid HFC. Në këtë drejtim, meqenëse të dy operatoret kabllor mbajnë një bazë të madhe të 

konsumatorëve në tregjet e tjera të komunikimeve elektronike (tregu i shërbimeve me pakice brezgjer), janë 

operator të rrjetit të integruar vertikalisht dhe horizontalisht, gjithashtu gëzonjnë ekonomi të 

konsiderueshme të shkallës në ofrimin e shërbimeve të qasjes fikse me pakicë. 

Në këtë kontekst, ARKEP arrin në përfundimin se ndërsa ekonomitë e shkallës për TK pritet të mbesin të 

larta, ato nuk janë dhe nuk duhet të përbëjnë një pengesë të rëndësishme në hyrjen në treg brenda kornizës 

kohore të kësaj analize. Po ashtu ARKEP beson se duke pasur parasysh prezencën në treg të tre operatorve 

tjerë alternativ të cilët gjithashtu i gëzojn benifitet e  ekonomitë e shkallës, arri ne përfundim se TK nuk ka 

avantazh konkurrues mbi operatoret alternativ Ipko, KujtesaNet dhe mts d.o.o.  dhe këta operatorët janë në 

fakt duke konkurruar  njëri-tjetrin. 

Ekonomitë e fushë-veprimit- karakterizohen nga një rënie në kostot mesatare të prodhimit të cilat mund të 
arrihen nëse një ndërmarrje prodhon një numër të caktuar të produkteve të lidhura ngushtë. Ato ndodhin 
nëse kostot totale të prodhimit të dy ose më shumë produkteve janë më të ulëta se prodhimi i këtyre 
produkteve nga ndërmarrje të ndara. Kjo paraqet një ekonomi kursimesh mbi kostot, e arritura nga një 
veprim i përbashkët i një numri të aktiviteteve të ndryshme brenda të njëjtës kompani duke përdorur inputet 
e përbashkëta ose me shpërndarjen e tyre të përbashkët. 
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Duke iu referuar kësaj, ARKEP vë në dukje se të gjith operatoret e rrejti fiks ofrojnë shërbime të shumëfishta 
direkt konsumatorit, duke përfshirë por jo kufizuar në qasjen dhe thirrjet fikse, shërbime të qasjes brezgjer 
dhe sherbime  të TV  kabllortë, perveq TK dhe Ipko të cilet ofroj edhe shërbimet të telefonis mobile. Integrim 
horizontal mundëson që operatorët të përfitojnë nga ekonomitë e fushë-veprimit, ku kostot mesatare të 
prodhimit janë më të ulëta, duke qenë se këto janë të përbashkëta për një gamë më të madhe shërbimesh.  

Përderisa operatorët e rrjetit aktiv ne treg mund të përfitojnë nga ekonomitë e fushë-veprimit, hyrësit e rinj, 
nga ana tjetër, mund të arrijnë ekonomi të tilla vetëm nëse hyjnë në një numër të madh tregjesh dhe me 
shkallë të mjaftueshme. Kjo përsëri mund të jetë e vështirë pasi që kostot hyrëse të do të ishin të larta dhe në 
të njëjtën mënyrë do të ishte e vështirë të kthimi i investimeve ne rast te dalej nga tregu. Prandaj, ekonomitë 
e fushë-veprimit, sikurse ekonomitë e shkallës mund të pengojnë operatorët e rinj të hyjnë në treg.  

Nderlidhur me këtë, ARKEP konsideron se gjersa TK gëzon ekonomi të fushëshveprimit, hyrjet e reja ne treg 
nuk janë penguar, kështu që ekonomitë e fushë-veprimit, edhe pse të dobishme për operatorin që gëzon ato, 
nuk përbëjnë një pengesë të rëndësishme për hyrjen në treg gjatë kohës së këtij analize. 

Për më tepër, ARKEP vëren se edhe operatorë tjerë kabllor  gjithashtu përfitojnë nga ekonomitë e fushë-

veprimit  në tregun e qasjes fikse me pakicë pasi që janë të integruar horizontalisht me oferta ne pako që 

perveq qasjes ne shermbie telefonike fikse  përfshin  qasjen ne internet dhe TV kabllorë. 

Adaj, ARKEP arrin në përfundimin se ekonomitë e fushë-veprimit nuk përbëjnë pengesë të pa kalueshme 

për hyrjen në treg, dhe konstaton se operatori ekzistues nuk kan avantazh konkurrues ndermejt njëra 

tjetres, pasi që të që të gjith janë të integruar horizontalisht dhe në këtë mënyrë përfitojnë nga ekonomitë e 

fushë-veprimit. 

Fuqia kundervepruese e blerjes 

Fuqia kundervepruese e blerjes ekziston kur një konsumator që përdor një shërbim të caktuar me shumicë 

ka një forcë të tillë ekonomike që mundëson që ajo të përgjigjet ndaj rritjes së çmimit ose në një kërcënim të 

rritjes së çmimit të këtij shërbimi me shumicë brenda një kohe të arsyeshme në atë mënyrë që ajo fillon blerjen 

nga një operator tjetër. 

Konsumatorët me një pozitë të fortë negociuese mund të formojnë në mënyrë të konsiderueshme nivelin e 

konkurrencës në një treg pasi kjo do të tentojë të kufizojë aftësinë e ndërmarrjeve për të ushtruar fuqin e sajë 

ne treg dhe për të vepruar në mënyrë të pavarur nga klientët e saj. Në fakt, kur konsumatorët mund të 

ushtrojnë presion të konsiderueshëm ndaj një furnizuesit të një produkti apo shërbimi, ata mund të ndalojnë 

në mënyrë efektive një përpjekje për të rritur çmimet nga ofruesit e shërbimeve. Megjithatë, niveli i fuqisë 

kundërvepruese blerëse do të varet nga fakti nëse konsumatorët në fillim mund të zgjedhin të ndërpresin 

shërbimin që ofrohet nga një ofrues i caktuar dhe të kalojnë tek ofruesit alternativë brenda një periudhe të 

shkurtër kohore. 

ARKEP vë në dukje se konsumatorët kanë mundësinë e marrjes së qasjes me pakicë në rrjetin telefonik publik 

fiks nga një numër operatorësh. Duke pasur parasysh këtë, konsumatorët potencialisht mund të ushtrojnë 

fuqi kundërvepruese blerëse për të kufizuar në mënyrë të mjaftueshme çdo fuqi të tregut që gëzon një 

operator lokal. Megjithatë, lehtësia me të cilën konsumatorët mund të kalojnë nga një opsion në tjetrin nuk 

varet vetëm nga sfera e shërbimeve që disponohen nga operatorët e ndryshëm. Kjo gjithashtu varet nëse 

barrierat për kalimin janë të rëndësishme, gjë që krijojnë një pengesë për konsumatorët për të ndryshuar një 

shërbimin.  

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.arkep-rks.org/


Raport për Analizën e tregut dhe përcaktimin e operatorëve me fuqi të ndjeshme në treg (OFNT)- Qasje dhe Ofrim të 

Shërbimeve Publike Telefonike të Ofruara në Lokacion Fiks   

Faqe 49 nga 122 

Adresa: Rr.Bedri Pejani nr. 23, 10 000 Prishtinë-Kosovë 

 Tel: +383 38 212-345; Fax: +383 38 212 399;  

e-mail: info@arkep-rks.org; web-site: www.arkep-rks.org  

Sa i përket shërbimeve alternative të ofruara nga operatoret e telefonisë fikse, të gjithj ofrojnë një sërë 

paketosh të ngashjme, në aspektin e cilësisë së shërbimit dhe çmimeve. 

Konkurrenca potenciale  

Konkurenca potenciale i referohet perspektivës së ndërmarrjeve të reja që hyjnë në treg brenda një periudhe 

të shkurtër kohore ose operatorëve ekzistues të aftë për të konkurruar me operatorin inkumbent. Në thelb, 

kërcënimi i dukshëm i konkurrencës mund të jetë i mjaftueshëm për të kufizuar sjelljen e pozitës dominuese 

të operatorit inkumbent. 

Siç kemi teksuar me parë, tashmë  janë evidente se viteve të fundit ne sektorin e telefonisë fikse  ka pasur 

hyrje te operatorve te rinjë. Në vitin 2006, IPKO filloi të ofrojë qasje në kabllo për ofrimin e shërbimeve të 

telefonisë fikse, ku gjatë viteve të njëpasnjëshme, pjesëmarrja e tregut në Ipkos u rrit në mënyrë të 

qëndrueshme për të arritur në 18% deri në fund të vitit 2017. Operatoi i tretë alternativ Kujtesa.Net fillomi 

me ofrimin e shërbimeve ne vitin 2014,  dhe per dy vite arriti te marr rreth 2% te tregut. Rrjedhimisht, pas 

hyrje ne treg te operatorit te katërt mts d.o.o. ,  pjesa e tregut të TK në lidhje me qasjes fikse ra ne 58% në fund 

të viti 2017 dhe shkëputjes rreth 33,000 lidhje gjat periudhës 2013 – 2017.  

Duke pasur parasysh këtë, ARKEP argumenton se operatoret e qasjes fikse janë duke konkurruar, dhe po 

ashtu duke ushtruar një kufizim konkurrues ndaj operatorit inkumbent TK, duke ofruar shërbime me pakicë, 

të cilat janë plotësisht të zëvendësueshme me ofertat e TK. Për më tepër, ARKEP beson se ky trend do të 

vazhdojë të materializohet gjatë kornizës kohore të kësaj analize dhe se pjesëmarrja e tregut të TK do të 

zvogëlohet më tej nga konkurrenca. 

Në bazë të këtyre fakteve ARKEP beson se asnjë operator në tregjet e qasjes fikse nuk është në gjendje të sillet 

në mënyrë të pavarur nga konkurrentët dhe konsumatorët fundor. 

  

KONKLUZION MBI OFNT  

Bazuar në gjetjet dhe faktet e pëmendura më lart, ARKEP  konkludon se asnjë operator nuk është në gjendje 

të sillet në mënyrë të pavarur  nga konkurrentët dhe konsumatorët fundor në tregun e qasjes  fikse me 

pakicë dhe për këtë arsye asnjë operator nuk ka fuqi të ndieshme të tregut. 

  

Ky përfundim mbështetet nga një numër faktorësh, duke përfshirë: 

 

 Rënia e ngadaltë por e vazhdueshme e pjesëmarrjes në treg e operatorit inkumbent TK  gjatë pesë 

viteve të fundit; 

 Nuk ka barriera të rëndësishme për hyrjen në treg që mund të pengojnë konkurrencën efektive të 

tregut; 

 Të gjith operatoret aktiv ne treg janë të integruar vertikalisht dhe horizontalisht duke përfituar nga 

ekonomitë e shkallës dhe fushë-veprimit; 

 Përdorimi i telefonave mobil përbën një kufizim të tërthortë të konsiderueshëm në çmimet e 

shërbimeve fikse, pasi konsumatorët po bëjnë më shumë thirrje nga rrjetet mobile se sa ne rrjetet 

fikse; 
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Implikimet Rregullatore  

Duke iu referuar dëshmive të paraqitura në analizën e tregut më lart, ARKEP përsërit qëndrimin se asnjë 

operator nuk është në gjendje të sillet në mënyrë të pavarur nga të tjerët në tregun e qasjes fikse me pakicë 

dhe për këtë arsye asnjë operator nuk ka fuqi të ndieshme në treg në asnjë nga tregjet e identifikuara. Duke 

pasur parasysh këto konkluzione, si dhe dispozitat rregullores per analizar e tregut, ARKEP nuk e 

konsideron të arsyeshme të vendojsen e detyrimeve  rregullatore ndaj ndërmarrjeve në tregun e qasjes fikse 

me pakicë. Për këtë qëllim, ARKEP duhet të tërheqë masat ekzistuese rregullatore ndaj TK ne tregun e 

qasjes fikse.  

Në mungesë të rregullimit, TK nuk ka gjasa të rrisë çmimet e qasjes fikse ose të zvogëlojë nivelin e cilësisë 

së shërbimeve, pasi kjo do të nxiste kalimin e konsumatorve tek operaoret alternative ose do të rriste 

përdorimin e telefonisë mobile. Nga ana tjetër, nëse TK vendos të ulë çmimet, atëherë  ne ket rast  do të 

përfitojë vetë konsumatorët. Megjithatë, nëse kjo bëhet si një përpjekje për të përjashtuar tregun me anë të 

çmimeve grabitqare, atëher  çështjet që lidhen me çmimet grabitqare mund të trajtohen në mënyrë të 

mjaftueshme bauar ne ligjin e konkurrencës.  

Prandaj, ARKEP konkludon se ky treg  ne struktur është konkurrues, prandaj klientët mbrohen nëpërmjet 

forcave të tregut dhe rrjedhimisht, mbetet një hapësirë e kufizuar për ndërhyrjen rregullatore ex ante.  

Rekomandimin i Komisionit Evrpoian mbi tregjet relevante brenda sektorit të komunikimeve elektronike, i 

vitit 2014 ka hequr nga lista e tregjeve per nderyhrej ex-ante tregun e shitjes me pakicë të qasje në rrjetin 

telefonik publik në një lokacion fiks. Sidoqoftë, sipas Rekomandimit të njëjtë, është e mundur që Autoritetet 

Rregullatore Naionale – ARN, të rregullojnë tregjet e pa listuara, kur kjo justifikohet nga rrethanat 

kombëtare.  

Për të përcaktuar nëse tregjet e pa listuara ende kërkojnë ndërhyrje rregullatore, ex ante ARN-të  duhet të 

kryejnë një test tre kriteresh. Një treg i identifikuar do të ishte subjekt i rregullimit ex ante vetëm nëse të tre 

kriteret kumulativisht janë plotësuar. Në anën tjetër, nëse vlerësimi i tregut nuk plotson ndonjë nga tre 

kriteret, asnjë rregullim ex ante nuk do të ishte i nevojshem. Nëse tregu në fjalë tashmë i nënshtrohet 

rregullimit ex ante, atëherë ky treg duhet te derregullohet. 

Neni 4.5 i Rregullores  mbi Analizat e tregut percakton se “ Për tregjet listuara/renditura në nenin 4.3 të 

kësaj rregulloreje, Autoriteti akoma mund të konsideroj të nevojshme, në bazë të rrethanave të caktuara 

kombëtare, për të kryer testin e tre kritereve, e përmendur në nenin 4.4 të kësaj rregulloreje. Autoriteti 

mund të konkludoj se testi tre-kriteri është ose nuk është plotësuar në rrethanat kombëtare. Nëse testi i 

trekritereve nuk plotësohet për një treg të caktuar të listuar në nenin 4.3 të kësaj Rregulloreje, Autoriteti 

nuk duhet të imponojë detyrime rregullatore në atë treg”  

Duke e bërë një gjë të tillë, Autoriteti duhet të vlerësojë nëse tregu i ri i përcaktuar i përmbushë tri kriteret 

në vijim: 

4. Prezenca e barrierave të larta dhe jo–kalimtare për të hyrë në treg, të cilat mund të jenë të natyrës 

strukturore, rregullatore apo ligjore. 

5. Një strukturë e tregut e cila nuk synon drejt konkurrencës efektive brenda një periudhe kohore 

përkatëse. Aplikimi i këtij kriteri përfshinë edhe ekzaminimin e gjendjes së konkurrencës pas 

barrierave të hyrjes, dhe 
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6. Pamjaftueshmëria e ligjit të konkurences për të adresuar në mënyrë të përshtatshme dështimin e 

tregut të marrë në shqyrtim 

Vlersimi i kriterit te parë  

Në vlerësimin nëse tregjet e qasjes fiks janë subjekt i barrierave të larta dhe kalimtare për hyrjen, ARKEP 

analizon një numër faktorësh që mund të krijojnë barriera të tilla dhe pengojnë hyrjen në tregun e qasjes 

fikse. 

Nga provat e paraqitura më lart, ARKEP nuk identifikoi ndonjë pengesë për hyrjen në treg që mund të 

pengonte konkurrencën efektive të tregut. Pavarësisht se TK gëzojnë ekonomitë e shkallës dhe fushë-

veprimit, dhe gjithashtu duke qenë një operator i integruar vertikalisht, ARKEP arrin në përfundimin se 

edhe operatoret tjerë në treg gëzojnën kushte të ngjashme dhe prandaj konkurojnë me operatorin 

incumbent. ARKEP arrin ne perfundim se pavarësisht nga prania e kostove të larta të pakthyeshme në 

shtrirjen e një rrjeti të ri qasjes, hyrje të reja kanë ndodhur. Për më tepër, me shtrirjen e rrejteve tjera 

broadband, operatorët e rinj kanë arritur të hyjnë në treg dhe po paraqesin një pengesë indirekte. Për këtë 

arsye, ARKEP konkludon se ndonëse ekzistojnë barriera të mundshme për hyrje, ato nuk kanë kufizuar 

hyrjen në treg. 

Rrjedhimisht kjo  nënkupton që kriteri i parë nuk është përmbushur dhe për këtë arsye tregu për qasjen 

fikse me pakicë nuk duhet të jetë më subjekt i rregullimit ex ante.  

Komisioni i BE-së gjithashtu ka ofruar një mundësi të tillë në shënimet shpjeguese të rekomandimit të vitit 

2007 mbi tregjet përkatëse të produkteve dhe shërbimeve brenda sektorit të komunikimeve elektronike të 

prekshme për rregullimin ex-ante. Ku sipas Komisionit "prania e barrierave të larta dhe jo kalimtare, megjithëse 

një kusht i domosdoshëm, në vetvete nuk është kusht i mjaftueshëm për të garantuar përfshirjen e një tregu të 

përcaktuar." Komisioni me tej vazhdon të nënvizojë se "duke pasur parasysh karakterin dinamik të tregjeve të 

komunikimeve elektronike gjithashtu duhet të merren në konsideratë mundësitë që tregu priret drejt një rezultati 

konkurrues, pavarësisht nga pengesat e larta dhe jo-kalimtare për hyrjen”. 

Kriteri dyte  

Në mbështetje të përfundimit të saj të një rezultati konkurrues për tregun e qasjes fikse me pakicë si rezultat 

i vlerësimit të kriterit të parë, ARKEP gjithashtu shqyrton gjendjen e konkurrencës në këtë treg. Për këtë 

qëllim, ARKEP ka marrë parasysh faktin se edhe kur një treg karakterizohet nga pengesa të larta për hyrje, 

faktorë të tjerë strukturorë ose karakteristika të tregut mund të nënkuptojnë që tregu tenton drejt 

konkurrencës efektive. 

Në këtë vlerësim të dytë, ARKEP shqyrton dhe analizon  disa karakteristika dhe tregues të tregut që do të 

hedhin dritë mbi atë nëse tregu i qasjes fikse është duke lëvizur drejt një rezultati konkurrues. 

Fillimisht ARKEP tregon se pjesa e tregut të TK  në fund të vitit 2017 ka rënë në 57.41% pasi rreth 33,143 

lidhje janë shkëputur  gjatë periudhës 2013-2017. Për më tepër, ARKEP gjithashtu sqaron të lidhjeve të 

qasjes së operatorve alternativ  jan rritur  nga 9,661  në 26,961 parapagues gjatë  periudhës 2013-2017. Kjo 

pra nënkupton që operatoret Alternativ jan në gjendje të konkurrojë dhe të tërheqin konsumatorët nga TK.  

Sa i përket alternativave  në dispozicion  të shërbimeve të telefonisë fikse të ofruara nga TK dhe operatoret 

Alternativ, të gjithë ofrojnë një sërë pakosh të ngajshme, në aspektin e cilësisë, shërbimit dhe çmimeve, me 
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ato që ofrohen nga TK. Në këtë drejtim, ARKEP konkludon se konsumatorët kanë mundësinë të kalojnë 

nga operatorët dhe të zgjedhin një shërbim fiks të telefonisë fikse nga secili prej këtyre operatorëve. 

Duke u fokusuar ne kerkesen ne rritje te konsumatoreve per perdorim te paketave te sherbimeve te 

komunikimeve elektronike, parashikohet qe konkurenca ne kete treg te karakterizohet nga nje mbizoterim i 

fuqishem që do të mbuloje kryesisht shërbimet ne pako si : qasjen, shërbimin telefonike ,  internetit brezgjer  

dhe sherbimin e televizionit kabllor/IPTV.  

Për me shume,  ndryshimi i sjelljes se konsumatoreve kundrejt sherbimeve te tjera te komunikimeve 

elektonike si mobile dhe ato përmes aplikacioneve OTT, po çojne ne nje renie të kerkeses për sherbime të 

telefonisë fikse. Kete sjellje të konsumatorve e  vertetojne te dhenat ne figurën 16  ku shihet qarte se trafiku 

dales nga rrjetet mobile perbejn pjesen me te madhe (95%) të trafikut te gjeneruar në total.  

Prezenca e tre e me shumë se tre operatorve me një numër pakosh ne treg, zhvillimet tekoniko-teknologjike 

dhe konvergjences e sherbimeve janë në disfavor per çdo operator qoft edhe me  pjesëmarrje te lart ne treg , 

te mund te sillet si i pavarur nga konkurrente dhe nga konsumatorët fundor. Prandaj ARKEP konsideron se 

kriteri i dytë nuk plotësohet.  

Kriteri i tretë  

Në vlerësimin e kritereve të parë dhe të dytë, ARKEP ka dhënë një vlerësim të kujdesshme ndaj faktorëve 

që mund të pengojnë hyrjen në treg dhe potencialisht të kufizojnë konkurrencën brenda kornizës kohore të 

kësaj Analize. Në këtë drejtim, ARKEP nuk identifikoi ndonjë pengesë të rëndësishme për hyrjen në treg që 

mund të pengonte konkurrencën efektive të tregut.  ARKEP gjithashtu ka përcakton se asnjë operator nuk 

gëzon dominim në tregun e qasjes fikse dhe se ky treg është konkurrues. Bazuar në këtë, ARKEP mund të 

konkludojë se dy kriteret e para nuk plotësohen në lidhje me tregun e qasjes fikse. 

Në vlerësimin e kriterit të tretë, i cili do të bëhet në mënyrë të pavarur nga gjetjet dhe konkluzionet e 

vlerësimin e dy kritereve të para, ARKEP konsideron se deri në çfarë mase është e mundur të supozohet se 

kufizimet në konkurrencë apo dështimet e mundshme të tregut mund të lindin ende në tregun e qasjes 

fikse. Në këtë drejtim, ARKEP vlerëson nëse ligji i konkurrencës në vetvete është i mjaftueshëm për të 

adresuar në mënyrë të përshtatshme dështimin e tregut në mënyr që të siguroj një korrigjim adekuat të 

mangësive në treg. 

ARKEP vëren se, duke pasur parasysh karakteristikat e tregut të analizuar, asnjë nga operatorët nuk mund 

të lejojë që të angazhohet në sjellje anti-konkurruese duke rritur çmimin e shërbimeve të tyre ose duke ulur 

nivelin e cilësisë së shërbimit të tyre pa humbur klientët. Asnjë operator nuk mund të sillet në mënyrë të 

pavarur nga konkurrentët, pasi të gjithë ofruesit e rrjetit,  ofrojnë shërbime kudo dhe kanë kapacitet të 

mjaftueshëm për të trajtuar keresat dhe vëllime më të mëdha të trafikut. Çdo rritje e tillë e çmimeve do të 

rezultojë në një zhvendosje të konsumatorëve nga ky operator tek operatoi konkurrent. Gjithashtu, 

përdorimi i telefonisë mobile është një pengesë e fortë indirekte në shërbimet e telefonisë fikse. Duke pasur 

parasysh këtë, ARKEP në këtë mënyrë pohon se për të konsoliduar vëllimet e trafikut  me zë, asnjë nga 

operatorët lokal nuk do të rrisin tarifat e telefonisë fikse ose do të veproj në menyr jo-konkurruese në 

mungesë të rregullimit. 

Prandaj, ARKEP arrin në përfundimin se ky treg në struktur  është  konkurues dhe për këtë arsye klientët 

mbrohen nëpërmjet forcave të tregut. Rrjedhimisht, mbetet një hapësirë e kufizuar për ndërhyrjen 

rregullatore ex ante. ARKEP e konsideron si shumë të vështirë që këta faktorë të ndryshojnë brenda 
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kornizës kohore të kësaj analize,  prandaj konkludon se ekziston një hapësirë e kufizuar për mangësitë 

konkurruese në tregun e qasjes fikse në të ardhmen. Megjithatë, në mungesë të rregullimit ex ante, AKK 

mund të trajtojë në mënyrë efektive çdo çështje të mundshme që mund të dalë në tregun vendor të qasjes 

fiks me pakicë, nëpërmjet rregullimit ex post. 

 KONKLUZION MBI OBLIGIMET 

ARKEP  konkludon se tregu i qasjes Fikse është konkurrues dhe se asnjë ndërmarrje nuk gëzon FNT në ofrimin 
e shërbimeve të qasjes Fikse. 

Bazuar në këtë konkluzion dhe  dispozitat e Rregullores, ARKEP nuk do të imponoj detyrime rregullatore 
për ndërmarrjet aktive në tregjet me pakicë të qasjes fikse . 

ARKEP do të tërheqë, masat ekzistuese rregullatore që rregullojnë ofrimin e s Shërbime qasjes Fikse të 
iponuara  TK.Sh.A.  

Me qëllim që të ketë një tranzicion të qetë nga një treg i rregulluar në një treg pa rregulluar, ARKEP do të 
tërheqë detyrimet ekzistuese brenda 30 ditëve kalendarike pas publikimit të vendimit përfundimtar lidhur 
me këtë treg.  

ARKEP konsideron se, duke pasur parasysh natyrën dinamike të tregjeve të komunikimeve elektronike, 

është e rëndësishme që të mbikqyret  përparimi dhe zhvillimet në tregje të tilla. Për këtë qëllim, ARKEP 

synon të analizojë tendencat dhe zhvillimet e tregut qasjes fikse në baza të vazhdueshme dhe mbetet i 

përkushtuar për të inicuar një analizë të re të tregut në çdo moment në përgjigje të çdo përkeqësimi të 

nivelit konkurrues në tregun e identifikuar. 
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KAPITULLI III 

Shërbimet Telefonike lokale dhe /ose kombëtare  dhe ndërkombëtare të disponueshme për publikun 

të ofruara në lokacion fiks 

Përshkrim i shkurt mbi shërbimet e telefonisë fikse 

Shërbimet telefonike në lokacion fikse ofrohen  nga katër  operatoret  e qasjes përkatësisht  nga operatori 
incumbent TK  dhe tre operator alternativ, Ipko, Kujtesa mts D.O.O. Numri i përdoruesve të telefonisë  fikse 
në vazhdimsi ka treguar trend negative, në fund të tremujorit të katërt - 2017 ishte 63,816  përdorues. Shumica 
e këtyre përdoruesve janë abonent të TK (rreth 58%), Ipko 13% Kujtesa.Net 2% dhe mts D.O.O 27%. Siç  është 
cekur më herët, aktualisht të gjith operatorët ofrimin e shërmbimeve të telefonisë fikse përmes  rrjetit vetanak 
publik telefonik. 

Përkufizimi i tregjeve përkatëse të thirrjeve nga lokacioni fiks 

Shërbimi Publik Telefonik nënkupton  ofrim komercial që përbëhet prej bartjes së zërit në mënyrë direkte 
dhe në kohë reale prej ofruesve të shërbimeve telekomunikuese. Për më tepër, tregu i thirrjeve është i ndarë 
në:  

1) thirrje lokale dhe/ose kombëtare 
2) thirrje ndërkombëtare.  

Për qëllim të analizës së tregut, thirrjet lokale dhe/ose kombëtare do të kuptohen thirrjet të origjinuara 
nga/dhe të terminuara drejt numrave që përfshihen në Rregulloren Nr 32 për Planin Kombëtar të 
Numeracionit të Republikës së Kosovës (Ref.Nr. Prot. 038/B/17)  ku inicuesi edhe pranuesi i thirrjes ndodhën 
në Republikën e Kosovës.  

Thirrje ndërkombëtare konsiderohen thirrjet që origjinohen nga numra që janë të përfshirë në Planin 
kombëtar të Numeracionit dhe të terminuar në numra, të cilët përdoren për ofrimin e shërbimeve telefonike 
jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Këto shërbime telefonike ofrohen në lokacion fiks – p.sh. 
përdoruesit fundor marrin shërbim duke përdor metodat e qasjes Fikse.   

Prandaj për qëllim të analizave të tregut, definicioni fillestar i: 

 Shërbimeve telefonike publike lokale dhe/ose kombëtare të ofruara në lokacin fiks definohen si 
ofrimi komercial i shërbimit në lokacion fiks të përbëra nga transmetimi i thirrjeve telefonike me zë, 
në kohë reale të origjinuara  dhe të terminuara në numrat që janë të përfshirë në Rregulloren Nr 32 
për Planin Kombëtar të Numeracionit të Republikës së Kosovës (Ref.Nr. Prot. 038/B/17). 

 Shërbimeve telefonike publike  ndërkombëtare të ofruara në lokacion fiks definohen si ofrim i 
shërbimeve në lokacion fiks që përbëhet prej transmetimit të thirrjeve telefonike direkte, në kohë 
reale të origjinuar nga numrat që janë të përfshirë në Rregulloren Nr 32 për Planin Kombëtar të 
Numeracionit të Republikës së Kosovës (Ref.Nr. Prot. 038/B/17) dhe të terminuar në numra që 
përdoren jashtë Kosove.  

 

 

Për përcaktimin e tregut te thirrjeve është marrë në konsideratë mundësia e zëvendësueshmërisë nga ana  e 
kërkesës dhe ofertës. Në këtë mënyrë, ARKEP ka  identifikuar produktet/shërbimet të cilat potencialisht bien 
në kuadër të njëjtit treg. 
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Përkufizimi i Tregu përkatës  

Përkufizimi i tregut përkatës të Shërbimeve Telefonike lokale dhe/ose kombëtare te disponueshme për 
publikun te ofruara ne lokacion fiks  është i rëndësishëm, pasi ai sistematikisht tregon kufizimet në lidhje me 
strukturën e tregut dhe do të përdoret në hapat në vijim gjate analizës së tregut.  Përcaktimi i tregut përkatës 
është analizuar në dy nivele: 

- si për nga kërkesa  dhe/ose oferta e produktet/shërbimet  të blera/shitura (tregu përkatës i produktit) 
dhe nga  

- aspekti i tregut në të cilin produktet/shërbimet janë të furnizuara dhe/ose të blera (tregu përkatës  
gjeografik).  

Analiza e mundësisë se zëvendësueshmërisë nga ana e kërkesës dhe ofertës,  konsiderohet si pikë thelbësore 
në përcaktimin e produkteve në tregun përkatës. Me qëllim të përcaktimit të tregut përkatës të produktit 
/shërbimit,  gjatë analizës se këtij tregu janë  marrë në konsideratë faktet nëse shërbimet/produktet e cekura 
si më poshtë i përkasin të njëjtit treg: 

 Origjinimi i thirrjeve nga rrejti mobil dhe origjinimi i thirrjeve nga rrjeti fiks;  

 Thirrjet kombëtare dhe ndërkombëtare; 

 Thirrjet fiks-fiks dhe thirrjet fiks-mobil; 

 Thirrjet në numrat gjeografik dhe thirrjet ne numrat jo gjeografike;  

 Thirrjet të bazuara në IP; 

 Thirrjet nga përdoruesit individual dhe biznesit; 

Analiza e një tregu specifik nënkupton shqyrtimin e vlerës së një zinxhiri të tërë, duke përfshirë shërbimet e 

përafërta me pakicë. Në këtë drejtim, ARKEP  përcaktoj paraprakisht se qasja fikse nuk bie nën fushëveprimin 

e këtij tregu.  Gjithashtu u theksua se qasja në linjë fikse dhe thirrjet ne nivel me pakicë vazhdojnë të ofrohen 

në pako (bundled), ofrimi i shërbimeve me pakicë për thirrjet, qofshin ato lokale/ kombëtare apo 

ndërkombëtare, varet nga disponueshmëria e linjës fikse ne nivel me pakicë.  Një sqarim me i gjerë  është  

dhënë gjatë shqyrtimit të tregut të qasjes Fikse. 

 

Për sa u pa më lart , ARKEP konsideron se qasja përmes linjës fikse nuk është pjesë e tregut të thirrjeve. 

Origjinimi i thirrjeve nga rrjeti mobil dhe origjinimi i thirrjeve nga rrjeti fiks  

Si pjesë e përcaktimit të tregut,  ARKEP  ka shqyrtuar nëse thirrjet origjinuara përmes rrjetit mobil mund të 

konsiderohen në të njëjtin treg me thirrjet e origjinuara në rrjetin fikse. ARKEP para se gjithash vë në dukje 

se vendimi i një përdoruesi  sa i përket realizimit (Origjinimi) të një  thirrjeje nga telefoni (linja) fikse  apo nga 

telefoni mobil varet nga dy faktorë kryesore: 

 funksionaliteti dhe  

 çmimet.  

Sa i përket funksionalitetit ARKEP ka analizuar rastin kur përdoruesi përkundër mundësisë së realizimit të 

thirrjes me telefon fiks ka në dispozicion realizimit të thirrjes përmes telefonisë mobile dhe rasti i dytë i  

 

referohet faktit kur përdoruesi nuk është në zonën e mbuluar nga rrjetit telefonik fiks kështu që si alternativ 

të vetme për të realizuar një thirrje do të përdorë telefonin mobil. 
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Aspekti i dytë dhe mjaft i rëndësishëm, që do të ndikoj tek përdoruesi, është çmimi  i realizimit të thirrjes nga 

telefoni fiks dhe ai mobil.    

Megjithatë, për të pasur një pasqyrë më të detajuar, ARKEP ka analizuar zëvendësueshmërinë nga ana 

kërkesës dhe ofertës duke marrë në konsiderate rastet e sipërpërmendura. 

Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës  

ARKEP konsideron se thirrjet telefonike të origjinuara nga rrejti mobil janë funksionalisht të ndryshme me 

thirrjet e origjinuara nga rrejti fiks. Dallimi  kryesorë në mes të këtyre  dy kategorive është se një përdorues 

mund të bëjë thirrje përmes rrjetit fiks vetëm nga një vend i caktuar ndërsa thirrjet nga rrjeti mobil  mund të 

bëhen pavarësisht vendndodhjes se përdoruesit.  

Në rastin e parë një përdorues mund të zëvendësojë thirrjet nga rrejti fiks me thirrjet e rrjetit mobil por jo 

edhe thirrjet nga rrjeti mobil me thirrjen nga rrejti fiks. Kjo sugjeron se zëvendësimi në mes të një thirrje nga 

rrjeti mobil dhe një thirrje nga rrejti fiks është i kufizuar në atë që zëvendësimi mund të ndodhë vetëm në një 

drejtim dhe jo anasjelltas. 

Faktori i funksionalitetit është i lidhur me zhvillimet e tregut dhe sjelljet e përdoruesit ndaj këtyre 

zhvillimeve. Përdoruesve të telefonisë mobile në mënyrë të vazhdueshme u vihen në dispozicion modele te 

ndryshme te tarifave për thirrje kombetare. Në fund të vitit 2017  operatorët e telefonisë mobile kanë 

raportuar 1,451,747 përdorues, pra një rritje substanciale rreth 69% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 

2013. Megjithat kjo rritje nuk eshte percjellur me rrijtejn e  ne rastin  trafikun e origjinuar i cili ne vazhdimsi 

ka pësuar rënie. Ndërsa për të njëjtën periudhë, telefonia fikse ka pasur një rënie si në numrin e  përdoruesve 

po ashtu edhe ne trafikun e origjinuar.  

 

 

Figura 21) Penetrimi i telefonisë fikse dhe mobile 
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Nga të dhënat e paraqitur në figurën 21 mund të konstatojmë se shumica e përdoruesve të telefonisë fikse,  

njëkohësisht janë edhe përdorues të telefonisë mobile. Kjo iu mundëson këtyre përdoruesve, që për çdo thirrje 

të zgjedhin nëse dëshirojnë të origjinojnë thirrjen nga telefoni fiks apo nga mobil.  

 

Figura 22) Trafiku i origjinuar nga telefonia fikse dhe mobile. 

 

Figura 23)  Trafiku i origjinuar nga telefonia fikse dhe mobile ne %. 

 

Nga dhënat e paraqitura në figurën 23 vërehet qartë se trafiku i origjinuar nga rrjeti fiks perben vetëm 5% të 

trafikut te përgjithshëm te origjinuar nga te dy rrjetet. Gjithashtu, në këtë figurë mund të vërehet se në mes 

të periudhës 2013-2017 trafiku i origjinuar nga telefonia fikse ka vazhduar te bie ne raport me telefonin 

mobile. 
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Nëse krahasohen vlerat e paraqitura në figurën 13 shihet se gjatë periudhës së analizuar  2013 -  2017 mbi 

99% e trafikut të terminuar është origjinuar dhe terminuar nga rrjeti mobil, ndersa trafiku i thirrjeve të 

oirgjinuara nga rrjeti mobil i cili terminohet në rrjetin fiks nuk paraqet ndonjë ndryshim të theksuar, vetëm 

0.83%. Të dhënat tregojnë se, përdoruesit të cilët aktualisht janë duke përdorur telefonin mobil për të bërë 

thirrje drejt rrjetit  fiks nuk janë të prirur të zëvendësojnë thirrjet e tilla me thirrje fiks-fiks. 

 

 

Figura 24)  Trafiku kombëtar i origjinuar nga rrjeti  mobil 

Përderisa trafiku mobil-mobil nuk është vërejtur ndonjë ndryshim i ndjeshëm, përgjatë të njëjtës periudhë  

trafiku fiks-mobil ka shënuar rritje te ndieshme, nga 27% sa ka qenë në vitin 2013 në mbi 46% ne vitin 2017. 

 

 
Figura 25)  Trafiku kombëtar i origjinuar nga rrjeti  fiks. 
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Nëse krahasojmë të dhënat e numrit te përdoruesve te telefonis fikse dhe mobile me te dhëna e  trafikut 

vërehet se përdoruesit e telefonis fikse çdo dit e me shumë janë duke berë thirrje nga fiksi ne mobil, përgjat 

periudhës se kësaj analize thirrjet drejt fikse drejt numrave mobil janë rritur per 19 p.p. 

 Gjithashtu, duke pasur parasysh se kohëve te fundit operatoret kanë lancuar pako të ndryshme në te cilat 

aplikojn tarifa të njëjta (rrafshta) për thirrjet ne te gjitha rrjetet perfshir edhe thirrjet mobil-fiks.  

Për më tepër sa i përket çmimeve (ose tarifave të thirrjes), në këtë fazë është e justifikueshme  të thuhet që 

çmimet kanë efekt përcaktues nëse përdoruesi do të zgjedhë se si do të realizoj thirrjen, nga telefoni i tij mobil 

apo fiks. Megjithatë ARKEP vënë re se për shkak të ndryshimeve të caktuara strukturore, nuk është e lehtë 

për t’i krahasuar planet tarifore mobile me ato fikse. Megjithatë, krahasime të tilla të çmimeve janë të 

nevojshme për të përcaktuar se cilat produkte/shërbime e përbëjnë (përcaktojnë) tregun përkatës. 

Pavarësisht dallimeve të planeve tarifore me parpagim (prepaid) dhe kontratë(postpaid), përdoruesit e 

telefonisë mobil normalisht do të kenë parasysh koston e faturuar të thirrjes si kosto që lidhet me atë thirrje,  

kështu përdoruesi mund të  krahasoj  koston  e perceptuar të origjinimit të thirrjes prej telefonit mobil me 

thirrjen prej linjës fikse. Dallimi në çmime ndërmjet një  thirrjeje nga telefoni fiks dhe një thirrjeje  nga telefoni 

mobil gjithashtu varet nga përdoruesit, si dhe llojin e thirrjes së realizuar siç paraqitet në tabelën 2. 

Tabela: 6 Tarifat standarde të thirrjeve telefonike  

Përshkrimi    Tarifat për min  

Tarfiat mobil prepaid  

Mobil breda rrjetit (on net) 0.092 

Drejt rrejtit tjeter mobil (off net) 0.101 

Ne rrejtin fiks  0.095 

Tarfiat mobil postpaid 

Mobil breda rrjetit (on net) 0.076 

Drejt rrejtit tjeter mobil (off net) 0.08 

Ne rrejtin fiks  0.076 

Tarifat për thirrje nga rrejti fiks 

Fiks brenda rrejtit  0.015 

Ne rrejtin tjeter fiks  0.051 

Ne rrejtin mobil  0.08 

  

Në tabelën 2 theksohet se, tarifat mesatare me prepaid për thirrjet  mobil- mobil  (9 Eurocent për on-net dhe 

10.1 Eurocent off-net) janë më të larta se tarifat e thirrjeve fiks- mobil, të cilat në fund të vitit 2017 ishin nga 5 

deri ne 8 eurocent per minutë. Sidoqoftë është me rëndësi të theksohet se në mesataren e tarifave për thirrjet 
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të origjnuara nga rrjeti mobil nuk janë marrë në konsideratë pakot, te cilat ofrojnë minuta, sms, dhe sasi te 

dhënash per nje periudhe te caktuar me çmime konkurrues.  

Nga analizat e bëra më lartë vlerësohet se nuk ka zëvendësueshmëri nga ana e kërkesës ndërmjet thirrjeve 

fiks-mobil dhe mobil-mobil, pavarësisht llojit të abonimit, lokacionit, dhe kohës kurë një thirrje e tillë bëhet. 

Për më tepër, pasi që shumica e njerëzve në mënyrë konstante janë në lëvizje, për këtë arsye nuk kanë zgjedhje 

tjetër përveç se të përdorin telefonin e tyre mobil për të bërë thirrje mobil-mobil dhe në raste specifike madje 

bëjënë edhe thirrje mobil- fiks.  

Të dhënat e parqitura në Tabelat 2 dhe 3 tregojnë se  tarifat e përdoruesve (prepaid dhe postpaid) për thirrjet 

mobile-fiks janë më të larta se sa thirrjet fiks-fiks. Kjo nënkupton se, një person i cili është parapagues i 

telefonit fiks nuk do të zëvendësoj thirrjen fiks-fiks me thirrjen mobil-fiks.  

Kjo analizë gjithashtu, ka marrë parasysh tarifat e thirrjeve ndërkombëtare. Të dhënat e paraqitur në tabelën 

3 tregojnë qartë se tarifat e thirrjeve ndërkombëtare nga rrjeti mobil të terminuara në rrjetin fiks në shtetet 

Shqipëri, Mal i Zi , Gjermani dhe Zvicër, janë më të larta krahasuar me thirrjet e bëra nga telefonia fikse.   

Tabela: 7 Tarifat me pakicë për thirrjet ndërkombëtare  

Tarifat me pakicë për thirrjet ndërkombëtare të terminuar në rrjetin fiks gjatë kohës së pik-ut 

 Shqipëri Mal i Zi  Gjermani Zvicër 

Mobil: 

 

0.36 - 0.49 0.36 - 0.49 0.30 - 0.55 0.30 - 0.55 

Fiks: 

 

0.10 - 0.22 0.08 - 0.22 0.04 – 0.27 0.04 – 0.27 

Ndryshimi i çmimeve për thirrjet ndërkombëtare është i tillë që, edhe nëse ndodhë një ngritje  hipotetike (për 
5-10%) e çmimit të thirrjeve ndërkombëtare të telefoninë fikse, tarifat për thirrjet e tilla prapë do të jenë më 
të ulëta se sa tarifat për thirrje nga rrjeti mobil. 

Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës 

Ndërmarrjet mund të vendosin për të plasuar/futur në treg një produkt apo shërbim në rast të  një rritjeje të 
vogël dhe permanente  te çmimit të produktit dhe  shërbimit te caktuar . Ndërmarrësit duhet të veprojnë 
shpejt,  në mënyrë që të parandalojnë rritjen eventuale të çmimit të produktivit/shërbimit të caktuar, rritje 
kjo e cila do të ishte profitabile  për monopolistin hipotetik i cili do të aplikonte një rritje të tillë të çmimit.  

Në këtë drejtim, ARKEP konsideron se në rast të rritjes së çmimit për 5 deri ne 10 % të origjinimit të thirrjeve 
nga linja fikse mund të tërheq një ofrues të shërbimeve mobile për të hyrë në treg brenda një intervali të 
arsyeshëm kohorë që të fillojë ofrimin e shërbimeve të thirrjeve përmes linjës  fikse.  

Në mënyrë që një operator mobil të fillojë ofrimin e shërbimeve të  thirrjeve  fikse, atij do t’i duhej të ndërtonte 
rrjetin e qasjes fikse, të zhvilloj një produkt që i ngjanmë përsëafërmi produktit të shërbimeve te telefonis 
fikse ose të investojnë në C(P)S. Investimi në rrjetin e ri do të nënkuptonte kosto të lartë të pakthyeshme 
përfshirë këtu afatin e gjatë kohorë të nevojshëm për shtrirjen e këtij rrjeti. Prandaj, nuk ka gjasa se kjo rritje 
do te nxiste/tërhiqte këtë kalim.  

Investimi në opsionin C(P)S  është shumë më realist brenda intervalit kohorë të kësaj analize, pasi që ka një 

kosto shumë më të vogël nga aspekti i investimeve.  
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Duke pasur parasysh funksionalitetin e ndryshëm dhe dallimin e çmimeve në mes të thirrjeve të origjinuara nga rrjeti 

mobile dhe fikse, ARKEP konsideron se është e pamundur që përdoruesit të zëvendësojnë origjinimin e thirrjeve 

kombëtare dhe ndërkombëtare nga telefoni fiks me originim të thirrjeve përmes telefonit mobil, përveç në raste specifike. 

 

Të gjitha rastet e cekura më lartë, sugjerojnë se thirrjet e origjinuara nga telefoni mobil dhe ato të origjinuara nga telefoni 

fiks, për nga natyra janë më shumë plotësuese se sa zëvendësuese të njëra tjetrës.  

Nga këndvështrimi i ofertës, ARKEP konsideron se kostoja e larët e shtrirjes së infrastrukturës së rrjetit në mbarë vendin 

e bënë të pamundur zëvendësimin e ofertës së thirrjeve të origjinuara nga telefoni mobil me thirrjet e origjinuara nga 

telefoni fiks.  

Prandaj, nuk ka arsye të mjaftueshme që këto dy lloje të thirrjeve t’i  përkasin të njëjtit treg.  

 

Thirrjet kombëtare dhe thirrjet ndërkombëtare 

Në vazhdim ARKEP ka analizuara llojet e ndryshme të thirrjeve të origjinuara ne linjën fikse, në mënyrë që 
të përcaktoj nëse thirrjet e tilla i takojnë të njëjtit treg ose në fakt ato përbëjnë tregje te ndryshme. 

Më saktësisht ARKEP ka shqyrtuar zëvendsueshmërin e thirrjeve kombëtare me thirrjet ndërkombëtare nga 
pikëpamja e përdoruesit dhe nëse ofruest e këtyre shërbimeve pas një rritjeje të çmimit të thirrjeve kombëtare 
do të kalonin në ofrimin e thirrjeve ndërkombëtare ose anasjelltas.  

Zëvendsueshmëria nga ana e kërkesës 

Nga këndvështrimi funksional, përdoruesit nuk e shohin si të zëvendësueshëm thirrjen në një numër 
kombëtar me thirrjen në një numër ndërkombëtar. Gjersa në rastin e parë thirrjet terminohen në rrjetin lokal 
në rastin e dytë thirrjet terminohen në rrjetin ndërkombëtar. Për më tepër, tarifat e thirrjeve ndërkombëtare 
dallojnë varësisht nga destinacionit ku thirrjet do të terminohen. Zakonisht, Shtetet janë të grupuara në zona 
dhe tarifat e caktuara aplikohen për secilin zone. Kjo procedurë e tarifimit është shumë më ndryshme nga ajo 
që aplikohet për thirrjet kombëtare. 

Zëvendësueshmeria nga ana e ofertës 

ARKEP ka analizuar rastin e ngritjes së çmimit nga monopolisti hipotetik për një periudhë jo-kalimtare të 
thirrjeve kombëtare/ndërkombëtare (prej 5 deri në 10 përqind), dhe nëse kjo rritje do t’i nxiste ofruesit potencial 
që të hynë në treg për ofrimin e shërbimeve të thirrjeve kombëtare/ndërkombëtare brenda një periudhe të 
arsyeshme kohore. Për të ofruar shërbimet e thirrjeve kombëtare/ndërkombëtare dhe produktet/shërbimet 
tjera përcjellëse, ofruesi potencial përveç që duhet të vendosë qasje ndërkombëtare ai duhet edhe të lidhë 
marrëveshje me operatorët ndërkombëtar për terminimin e thirrjeve.  

ARKEP vënë re se aktualisht operatorët të cilët ofrojnë thirrje kombëtare gjithashtu ofrojnë edhe thirrje 
ndërkombëtare andaj, për shkak të rritjes së çmimit për 5 – 10 % të thirrjeve ndërkombëtare është e 
paarsyeshme që ndonjëri nga këta operatorë të kaloj vetëm në ofrimin e thirrjeve ndërkombëtare. Kështu që 
operatorët do të vazhdojnë me ofrimin e të dy llojeve të thirrjeve (kombëtare dhe ndërkombëtare) edhe në të 
ardhmen. 
 
Thirrjet ndërkombëtare kanë karakteristika dukshëm më të ndryshme nga aspekti i  konkurrencës, krahasuar me ato të 
kombëtare. Duke pasur parasysh se operatorët ekzistues që ofrojnë shërbimet e thirrjeve kombëtare  po ashtu ofrojnë edhe 
shërbimet e thirrjeve ndërkombëtare, nuk ka hapësirë  për shqyrtimin e mëtutjeshëm te zëvendësueshmërisë nga ana e 
ofertës. Gjithashtu, është e qartë se, shikuar nga perspektiva e ofertës thirrjet kombëtare dhe ndërkombëtare nuk e 
zëvendësojnë njëra tjetrën.  
Bazuar në argumentet e lartë përmendura, ARKEP konkludon se thirrjet kombëtare dhe thirrjet ndërkombëtare i 
përkasin dy tregjeve të ndara përkatësisht: 

 tregu i ofrimit të shërbimeve të thirrjeve kombëtare dhe 
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 tregu i ofrimit të shërbimeve të thirrjeve ndërkombëtare  
 

Thirrjet fiks-fiks dhe thirrjet fiks-mobil 

Duke pasur parasysh se thirrjet me pakice të origjinuara nga linjat fikse mund të terminohen ne numrat  
gjeografik8 (thirrja Fiks-Fiks) ose ne numra jo gjeografik mobil, kështu që për të përcaktuar nëse thirrjet fiks-
fiks kombëtare ose ndërkombëtare dhe thirrjet fiks-mobil kombëtare ose ndërkombëtare i përkasin te njëjtit 
treg, ARKEP në vijim ka shqyrtuar zevenduseshmerin nga ana e kërkesës dhe ofertës. 

Zëvendsueshmërina nga ana e kërkesës  

Në shikim të parë, mundë të themi se thirrja fiks-fiks është e zëvendësueshme me thirrjen fiks-mobil. 
Sidoqoftë, zëvendsueshmërina ndërmjet këtyre dy llojeve të thirrjeve është e kufizuar nga një numër 
faktorësh.  

Së pari, duhet cekur se jo te gjithë parapagueit e telefonisë fikse janë parapagues edhe te telefonisë mobile, 
dhe anasjelltas.  

Së dyti, është çmimit ai i cili i dallon thirrjet fiks-fiks dhe fiks-mobil që potencialisht do të ndikoj në zgjedhjen 
që do të bëjë përdoruesi. Realisht kostoja e thirrjes së bërë nga fiksi-mobil është më e lartë se ajo e thirrjes 
fiks-fiks. Kjo na bën të ditur se nëse thirrësi është i informuar se pala e thirrur nuk mund të arrihet përmes 
thirrjes fiks-fiks megjithatë, mund të vendos të mos realizoj  thirrje fiks-mobil përveç  nëse kjo është shumë e 
nevojshme. 

Pavarësisht nga sa u tha më lartë, ARKEP vë në dukje se ofruesit e shërbimeve të telefonisë fikse u ofrojnë 
përdoruesve llojet e thirrjeve në grup. Kjo nënkupton, se kur përdoruesit blejnë shërbimet e thirrjeve në pako 
ata i blejnë si grup, duke përfshirë këtu thirrjet fiks-fiks dhe fiks-mobil. Kjo na sugjeron se thirrjet fiks-fiks 
dhe fiks-mobil i përkasin të njëjtit treg.  

Zëvendësushmëria nga ana e ofertës  

ARKEP konsideron se nëse monopolisti hipotetik i cili ofron shërbime telefonike fikse  do të rris çmimin e 
thirrjeve fiks-mobil mbi nivelin konkurrues, ofruesit potencial të thirrjeve fiks-mobil do te minonin rritjen e 
këtyre çmimeve duke ofruar këto shërbime me çmime konkurruese dhe nga ana tjetër mungesa e këtyre 
ofruesve potencial do të bënte  këtë rritje profitabile për monopolistin hipotetik.  

Ndërlidhur me atë që është thënë më lartë, ofruesit e shërbimeve të telefonisë fikse  iu ofrojnë të gjitha  llojet 
e thirrjeve në grup, megjithatë, përdoruesit që dëshirojnë të realizojnë thirrje, ata  nuk i blejnë thirrjet fiks-
fiks dhe thirrjet fiks-mobil në mënyrë të ndarë. 

Futja shërbimeve të  zgjedhjes (CS) dhe parazgjedhjes(CPS) si bartës të thirrjeve do të bënte më të lehtë hyrjen 
ofruesve të ri dhe atyre potencial në treg, që të fillojnë ofrimin e shërbimeve te thirrjeve me pakicë përmes 
linjës fikse. Nëse një operatorë C(P)S hipotetik fillon të ofroj thirrje fiks-mobil, atëherë, për të, do të jetë 
relativisht e lehtë edhe ofrimi i thirrjeve fiks-fiks, dhe kjo mund të ndodhë në një periudhë relativisht të shpejt 
pas një rritje hipotetike të çmimit të këtyre thirrjeve. Infrastruktura që kërkohet nga një operatorë C(P)S për 
të ofruar thirrjet fiks-mobil është në thelb e njëjtë për të ofruar edhe thirrje fiks-fiks, i njëjti arsyetim vlen dhe 
për ndërmarrësit të cilët kanë tashmë infrastrukturën e rrjetit të shtrirë. 

                                                      
8 Numrat gjeografik janë të dedikuar për përdorim ne rrjetin telefonik fiks 
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ARKEP konsideron se thirrjet fiks-fiks dhe fiks-mobil i përkasin të njëjtit treg. Në këtë kontekst, thirrjet kombëtare fiks-

fiks dhe fiks-mobil hynë në kuadër të tregut të thirrjeve kombëtare ndërsa thirrjet ndërkombëtare fiks-fiks dhe fiks-mobil 

hynë në kuadër të tregut të thirrjeve ndërkombëtare 

Thirrjet ne numrat gjeografik dhe jo gjeografik  

Teknikisht, si thirrjet në numra gjeografik dhe  jo gjegrafik  origjinohen dhe barten ne mënyrë të njëjtë  përmes 
rrjetit të linjave fikse. 

Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës  

ARKEP konstaton se operatorët që ofrojnë shërbime të thirrjeve  me zë përmes linjave fikse  ju ofrojnë 
përdoruesve llojet e thirrjeve në grup, duke përfshirë thirrjet kombëtare në numrat jo gjeografik, (kryesisht 
shërbimet Premium dhe Pa-pagesë). 

Megjithatë, përdoruesi i cili dëshiron të realizoj thirrje në një numër gjeografik  normalisht nuk do te 
konsideroj si të zëvendësueshëm thirrjen e tillë më një numër jo-gjeografik. Sidoqoftë, përdoruesit nuk i blejnë 
në mënyrë të ndarë thirrjet në numrat gjeografik dhe jo-gjeografik.  

Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës  

ARKEP ka shqyrtuar, nëse një rritje jo-kalimtare për 5-10% e çmimit të thirrjeve në numrat gjeografik, do t’i 
shtynte ofruesit e thirrjeve të numrave jo-gjeografik të fillonin të ofronin thirrje në numrat gjeografik brenda 
një periudhe të arsyeshme kohore. 

Teknikisht, asgjë nuk e pengon një operatorë C(P)S që ofron thirrje drejt numrave jo-gjeografik, të filloj të 
ofroj thirrje në numra gjeografik në një periudhë të shkurt kohore në rastin e ngritjes hipotetike të çmimit.  

Duke marrë parasysh se operatorët C(P)S investojnë në infrastrukturën e nevojshme për të ofruar të gjitha 
llojet e thirrjeve (gjeografike dhe jo-gjeografike) përmes CPS, kjo pastaj do të mund të përdoret për të filluar 
ofrimin e thirrjeve të tilla. 

Edhe edhe përkundër se ekziston ofertë referente nga operatori inkumbent per ofrimin e shërbimeve C(P)S, këto shërbime 

nuk janë parë si të atraktive nga ofruesit potencial C(P)S per ofrimin e shërbimeve te tilla. Andaj, ARKEP është i 

mendimit se ekziston hapësirë e mjaftueshme e zëvendësimit të thirrjeve fikse gjeografike dhe atyre jo gjeografike, sepse 

të gjithë operatorët që aktualisht ofrojnë këto thirrje i ofrojnë të dy llojet e thirrjeve. Për këtë arsye, ARKEP konsideron 

se thirrjet drejt numrave jo-gjeografik i përkasin të njëjtit treg me thirrjet në numrat gjeografik. 

Thirrjet të bazuara në IP (VOIP) 

Shërbimet e thirrjeve të bazuara ne IP mund të klasifikohen në dy kategori:  

 shërbimet e thirrjeve të menaxhuara të bazuar VOIP  

 shërbimet e pa-menaxhuara të bazuara në IP 

Thirrjet e menaxhuara të bazuara në IP (VOIP) janë të kontrolluara/menaxhuara nga ofruesi i shërbimit dhe 
mund të ofrohet edhe si shërbimi i vetëm ose si shërbim shtesë i lidhjes brezgjera, në disa raste ky shërbim 
ofrohet në pako pako. 

Shërbimet e pa-menaxhuara të bazuara në IP, përfshinë shërbimet e telefonisë së internetit (p.sh. zëri përmes 
shërbimeve të internetit), shërbime këto të cilat kryesisht  realizohen përmes kompjuterit (tutje referuar si PC) 
dhe në disa raste edhe në telefon. Zëri përmes internetit për nga natyra  është nomad.  
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Në vazhdim ARKEP, ka shqyrtuar mundësin nëse thirrjet e menaxhuara të bazuara në IP  i përkasin të njëjtit 
treg. 

Thirrjet e menaxhuara te bazuara në IP    

Thirrjet e menaxhuara të bazuar në IP në Kosovë ofrohen nga të dy operatorët alternativ kabllor Ipko Dhe 
Kujtesa.Net. të dy operatorë kabllor janë duke ofruar pako të plotë të thirrjeve të bazuara në IP përmes rrjetit 
HFC të gjithë përdorurve të cilët kanë qasje në rrjetin e tyre. Ngjashëm si rrjeti PSTN i operatorit tradicional 
edhe operatorë kabllor ofrojnë shërbime të cilat iu mundësojnë përdoruesve të tyre të bëjnë thirrje te bazuara 
ne IP drejt përdoruesve të rrjetit kabllor (thirrje on-net), thirrje drejt rrjetit PSTN (thirrje off-net), thirrje drejt 
numrave mobil, thirrje drejt numrave jo-gjeografik dhe thirrje ndërkombëtare. 

ARKEP përfundimisht vë në dukje se operatorët alternativ janë duke përdorur modelin VOIP për t’ju 
mundësuar përdoruesve të  tyre realizimin e thirrjeve kombëtare dhe ndërkombëtare. 

Operatori inkumbent nuk përdor protokollet e Internetit, thirrjet me zë kalojnë nëpër rrjetin PSTN në vend 
të internetit. TK-ja ofron thirrjet me zë të bazuar pjesërisht në komutim të bazuar në pako (packet switching) 
( rrjeti backhaul MPLS), por ato ende konsiderohen si komutues qarku për shkak të përdorimit të pajisjeve te 
komutimit ne qark (sircuit switching) në rrjetin kryesor. Megjithatë, sipas planeve të zhvillimit të rrjetit të 
TK-së, është e mundur që që në të ardhmen e afërt të kaloj tërësisht në NGN edhe në rrjetin kryesor  dhe të 
ofrojë thirrje me zë të bazuar plotësisht në teknologjit e komutimit në pako. Prandaj është e mundshme që 
TK në një afat të shkurtër kohor të fillojë ofrimin e shërbimeve VoIP. 

Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës  

Shërbimet e thirrjeve të ofruara nga operatori inkumbent PSTN, dhe operatorët alternativ kabllor, kanë 
atribute funksionale të ngjashme dhe për këtë arsye, në parim duhet të konsiderohen si të zëvendësueshme 
me njëra-tjetrën. 

Zëvendësueshmëria nga ana e ofetes  

ARKEP ka shqyrtuar nëse rritja e çmimit të thirrjeve në rrjetin PSTN për 5-10% në një periudhë jo-kalimtare 
nga monopolisti hipotetik, do t’i shtynte ofruesin alternativ dhe ofruesit potencial të cilët ofrojnë thirrje 
përmes infrastrukturave tjera të kalojnë/ndërrojnë ofrimin e shërbimeve të thirrjeve në PSTN  brenda një 
periudhë të shkurt kohore.  

ARKEP konsideron se, operatorët alternativë kabllor  në vend se të blejë produkte me shumicë të nevojshme 
për të ofruar shërbime të bazuara në PSTN,  ky operatorë  do të  intensifikoj përpjekjet për të fituar më shumë 
pjesë të tregut PSTN, veçanërisht duke inkurajuar përdoruesit të kalojnë nga shërbimet e telefonisë te ofruar 
nga PSTN në ato të bazuar në infrastrukturën kabllore. Për arsye të ngjashme, gjasat do të ishin shume të 
vogla që operatori alternativ IPKO  dhe ofruesit tjerë potencial kabllor të blejnë “inputet” e  nevojshme me 
shumicë që kërkohen për bartjen e thirrjeve PSTN. 
 
ARKEP konsideron se thirrjet e bazura në IP të menaxhuara që ofrohen nga operatorët alternativ IPKOdhe KujtesaNet 
dhe thirrjet e bazuara në PSTN të ofruara nga operatori TK dhe mts e zëvendësojnë njëra tjetrën dhe si të tilla 
konsiderohet se i  përkasin të nijetit treg.   

Thirrjet nga përdoruesit e individual dhe biznesit  

Një vëmendje më të madhe  në këtë analize te tregut i është kushtuar ndarjes se tregut, përkatësisht nëse 
duhet të bëhet ndarja e tregut në mes të dy llojeve të përdoruesve, atyre rezident dhe jo rezident. ARKEP ka 
përcaktuar tregjet të përbashkëta për qasje  individual dhe biznesit me arsyetimin se operatorët edhe pse janë 
në gjendje të bëjnë dallimin në mes të përdoruesve individual dhe biznesit, ata kanë aplikuar tarifa te njëjta 
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për sigurim të qasjes. Gjithashtu edhe ne tregun e thirrjeve të gjithë operatoret aplikojnë tarifa te njëjta si për 
përdoruesit individual dhe biznesit.  

Sipas rekomandimeve më të reja te BE-se, dallimi ne mes te përdoruesve rezident jo rezident nuk është i 
aplikueshëm në shumicën e shteteve anëtare.  

Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës  

Të gjithë operatorët në tregjet me pakicë mund të bëjnë dallimin ndërmjet përdoruesve individual dhe 
biznesit dhe atë bazuar në informata të  drejtpërdrejta nga përdoruesit apo nga burime tjera zyrtare. Nga kjo  
mund të thuhet se, operatorët janë në gjendje të ofrojnë produkte/shërbime të ndryshme për klientët e tyre 
varësisht nga specifikat dhe nevojat e tyre. Megjithatë, nuk është e qartë nëse targetimi i një grupi të caktuar 
do të kërkonte një ndarje të saktë të përdoruesve individual dhe biznesit. 

Në realitet, thirrjet fikse nga përdoruesit individual dhe biznesit  janë funksionalisht homogjene në aspektin 
e cilësisë së shërbimit dhe të mjeteve për ofrimin e këtyre shërbimeve. Gjithashtu,  ka raste kur strategjitë  të 
ndryshme te marketingut përfshijnë plane te ndryshme të çmimeve dhe skema të zbritjeve. Megjithatë, 
dallimet nuk mund të justifikojnë ekzistencën e tregjeve të veçanta. Në thelb, çmimi dhe  cilësia në relacion  
mes  dy thirrjeve, atyre kombëtare dhe ndërkombëtare të produkteve/shërbimeve të përafërta është i 
vendosur në bazë të një platforme të përbashkët  të konkurrencës, përkatësisht vëllimit te përdorimit dhe jo 
llojit të përdoruesve. Kjo çështje gjithashtu ka bërë që të vijë në shprehje dëshira dhe preferenca për 
përdoruesit,  për të lidhur kontrate me një operator i cili bën dallimin në mes të llojit të përdoruesit rezident 
dhe jo rezident, ose me tjetër operator që nuk bën  një  dallim te tillë. 

Në nivel lokal, hipotetikisht operatorët  mund të dalloj përdoruesit individual dhe biznesit. Për shembull, 
nëse operatori inkumbent do te ngrit  çmimin e thirrjeve te përdoruesve biznesit,  është shumë e mundshme 
që këta përdorues  do të shqyrtonin mundësin e kalimit tek një operator tjetër që nuk bën një dallim  të tillë 
dhe i cili do t’u ofronte çmime më të lira. 

Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës  

Siç është theksua më lart, operatorët lokalë kujdesen për të gjitha llojet e përdoruesve me disa dallime në mes 
të përdoruesve  individual dhe biznesit. Asnjë operator deri më tani nuk ofron  shërbime të thirrjeve vetëm 
për një lloj të veçantë të përdoruesve të përmendur më lart. ARKEP beson se edhe po te ishte ky rast, një rritje 
hipotetike në çmimin e thirrjeve kombëtare ose ndërkombëtare mund të ndikoj te operatorët, që janë duke 
ofruar pako  për përdoruesit  individual dhe biznesit, për të ndryshuar ofertën. 

Dallimi në mes të përdoruesve individual dhe biznesit në ofrimin e shërbimeve telefonike kombëtare dhe ndërkombëtare 
mbetet arbitrar, në fakt varet nga strategjitë e vendosura nga operatorët që ofrojnë shërbime telefonike fikse. Për shembull, 
operatori i incumbent në ofrimin e shërbimeve te telefonisë fikse nuk bën dallim në mes të përdoruesve individual dhe 
biznesit. Bazuar në analizat e paraqitura më lart, është e qartë se tregu i thirrjeve nga pikëpamja e kërkesës dhe ofertës 
së shërbimeve te ofruara për përdoruesit individual dhe biznesit praktikisht janë identike.  

Në këto rrethana, në analizën e tregjeve të thirrjeve me pakicë, ARKEP konkludon se nuk ka dallim në mes të përdoruesve 
individual dhe biznesit.  

Tregu relevant gjeografik  

Sipas udhëzimeve të Komisionit Evropian, “tregu përkatës gjeografik përfshin një zonë në të cilën ndërmarrjet e 
interesuara janë të përfshirë në ofertën dhe kërkesën e produkteve/shërbimeve përkatëse, në të cilën kushtet e 
konkurrencës janë të ngjashme apo mjaft homogjene dhe mund të dallohen nga zonat fqinje ku kushtet ekzistuese te 
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konkurrencës janë mjaft të ndryshme."9 Rekomandimet e  Komisioni Evropian  për  “FNT”  gjithashtu i referohen 
përdorimit të dy kritereve në përcaktimin e fushës gjeografike të një treg përkatës, konkretisht zonën e 
mbuluar nga një rrjet, si  dhe ekzistenca e instrumenteve ligjore dhe rregullatore”. 

Duke marrë për bazë Ligjin dhe Rregulloren Autorizime te Përgjithshme  në të cilën parashihet vetëm një 
Autorizimi për ofrimin e shërbimeve të telefonisë fikse, gjegjësisht autorizimi në fjalë i mundëson 
ndërmarrësit të ofroj shërbimet  e telefonisë fikse pa u kufizuar në ndarje gjeografike. Pra ndërmarrjet, e 
Autorizuara  deri me tani nga ARKEP, për ofrimin e shërbimeve të telefonisë fikse janë të autorizuara të 
ofrojnë shërbime në tërë territorin e Republikës Kosovës. 

Në bazë të udhëzimeve të KE-së dhe pas analizës së të dhënave të ofruara nga operatorët si dhe shpjegimeve 
të lartcekura, ARKEP konsideron se kushtet e ofrimit të  shërbimeve të thirrjeve, si të atyre kombëtare dhe 
ndërkombëtare përmes rrjetit fiks janë homogjene në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Kështu që, tregu 
relevant gjeografik për shërbimet  telefonike lokale dhe /ose kombëtare  dhe ndërkombëtare të 
disponueshme për publikun të ofruara ne lokacion fiks konsiderohet i tërë territori i Republikës së Kosovës. 

KONKLUZION MBI PËRCAKTIMIN E TREGUT  

Në tregun e shërbimeve të thirrjeve ne lokacione fikse, ARKEP konsideron se duhet të përfshihen të gjitha 
llojet tradicionale të thirrjeve (PSTN) dhe shërbimet e thirrjeve të menaxhuara të bazuar në IP ndërsa, 
përjashton qasjen fikse, origjinimin e thirrjeve nga rrjeti mobil,.  

Nga vlerësimet e bëra më larët, ARKEP konsideron se nuk është e nevojshme të bëhet ndarja e tregut në bazë 
të përdoruesve individual dhe biznesit.  

Marr parasysh se operatorë nuk kan aplikuar ndarjen e tarifave në lokal dhe kombëtare  (brenda një zone apo 
regjioni) por aplikon  një tarifë kombëtare për te gjitha thirrjet drejt numrave gjeografik brenda rrjetet (on-net), 
gjithashtu edhe operatorët alternativ IPKO dhe  KujtesaNet që nga fillimi, shërbimet e thirrjeve telefonike 
(me zë) i ofron përmes VoIP dhe aplikon një tarifë kombëtare për thirrjet në numra gjeografik brenda rrjetit 
(on-net). 

Përcakti i  Tregut të Thirrjeve Kombëtare 

Pas analizimit të zëvendësueshmërisë nga ana kërkesës dhe ofertës së shërbimeve telefonike lokale dhe / ose 

kombëtare të disponueshme për publikun në lokacion Fiks (në tekstin e mëtejmë – Shërbime Telefonike  

Fikse Kombëtare) të disponueshme në Kosovë, ARKEP konstaton se ky treg mbulon të gjithë territorin e 

Republikës së Kosovës (treg kombëtare) dhe përfshin shërbimet e komunikimit elektronik të ofruar 

përdoruesve fundorë në një lokacion Fiks, i përbërë nga bartja e drejtpërdrejtë e thirrjeve telefonike me zë në 

kohë reale të origjinuara  dhe të terminuara në numrat që janë të përfshirë në Planin Kombëtar të 

Numeracionit të Republikës së Kosovës. Përkufizim i tillë i këtij tregu përfshin shërbimet telefonike fikse 

kombëtare,të ofruara për çdo numër të mbuluara nga plani Kombëtare i numeracionit  të Republikës së 

Kosovës (mobile, fikse gjeografike, jo gjeografike të caktuar) dhe ofrimin e këtyre shërbimeve me anë të 

mjeteve për qasje fikse të përcaktuara në Kapitullin II të raportit. Thirrje kombëtare të origjinuara me anë 

të  përdorimit të shërbimeve publike të telefonisë mobile për shkak të karakteristikave të ndryshme  janë 

konsideruar të jetë një treg të veçantë dhe për këtë arsye janë përjashtuar nga tregu në fjalë.  

Përkufizimi i Tregut të Thirrjeve Ndërkombëtare 

                                                      
9 Commission guidelines on market analysis and the assessment of significant market power under the Community regulatory framework for 

electronic communications networks and serviles (2002/C 165/03) 
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Pas analizimit të zëvendësueshmërisë nga ana kërkesës dhe ofertës së shërbimeve telefonike ndërkombëtare 

të disponueshme për publikun në lokacion Fiks (në tekstin e mëtejmë - Shërbime Telefonike  Fikse 

Ndërkombëtare) të disponueshme në Kosovë, ARKEP konstaton se ky treg  mbulon të gjithë territorin e 

Republikës së Kosovës (treg kombëtare) dhe përfshin shërbimet e komunikimit elektronik të ofruar 

përdoruesve fundorë në një lokacion Fiks, i përbërë nga bartja e drejtpërdrejtë e thirrjeve telefonike me zë në 

kohë reale të origjinuar nga numrat që janë të përfshirë në Planin Kombëtar të Republikës së Kosovës, dhe të 

terminuar në numra që përdoren jashtë Kosove. Përkufizim i tillë i këtij tregu përfshin shërbimet telefonike 

Fikse ndërkombëtare,të ofruara  tek çdo numir ndërkombëtar (mobile, fikse gjeografike, jo gjeografike të 

caktuar) dhe ofrimin e këtyre shërbimeve me anë të mjeteve për qasje Fikse të përcaktuara në Kapitullin II të 

Raportit. Thirrje ndërkombëtare të origjinuara me anë të  përdorimit të shërbimeve publike të telefonisë 

mobile për shkak të kërkesës të ndryshme ekonomike dhe karakteristikave  të ofertës janë konsideruar të jetë 

një treg të veçantë dhe për këtë arsye janë përjashtuar nga tregu në fjalë.  

Analiza e Tregut Përkatës 

Në kete round, ARKEP do te analizoj te dhënat e tregut, nëse ndonjë ofrues i shërbime telefonike fikse 
kombetre dhe nderkombetare ka mundësi të ketë FNT në tregun perkatës të identifikuara më parë, është 
plotësisht në përputhje me Rregulloren dhe  Udhëzimet e Komisionit Europian, ku pozita dominuese 
përcaktohet duke iu referuar një numri kriteresh dhe vlerësimi i tij bazohet në një analizë të tregut të 
parashikuar bazuar në kushtet ekzistuese të tregut dhe duke u mbështetur në prova.  

Sipas pikëpamjes së ARKEP, kriteret më të rëndësishme që do të përdoren për të përcaktuar praninë e pozitës 
dominuese në tregjet në fjalë janë: 

 Pjesa e tregut 

 Ekonomitë e shkallës dhe fushë-veprimit 

 Integrim vertikal 

 Konkurrenca e mundshme 

 Fuqia kundërvepruese e blerësit 

Gjatë kryerjes së kësaj analize, ARKEP do të marrë parasysh një numër faktorësh që e karakterizojnë tregun 
e telefonisë fikse në Kosovë,  në veqanti do të analizoj zhvillimet në tregjun e thirrjeve fikse me pakicë dhe të 
marrë në konsideratë zhvillimet aktuale të tregut për të vlerësuar karakteristika që mund të jenë të tilla per 
të justifikuar vendosjen apo heqjen e detyrimet rregullatore. Për këtë qëllim, ARKEP do të shqyrtojë faktorët 
e tregut, tendencat e trafikun me zë dhe kufizimet e jashtme-indirekte qe e karakterizojnë këtë treg.  

Analizae e Pjesëmarrjs në tregun përkatës 

Në vlerësimin e ligjit të konkurrencës, pjesëmarrja e tregut përdoren zakonisht si mjet për vlersimin e 

fuqisë së tregut. Meqenëse ka një lidhje pozitive midis pjesës së tregut dhe fuqisë së tregut, një hap i parë në 

analizën e fuqisë së tregut të një ndërmarrje është duke matur pjesën e tregut. 

Edhe pse pjesëmarrja e lartë e  tregut nuk janë të mjaftueshme për të konkluduar nëse një ndërmarrje gëzon 

FNT në një treg, pjesëmarrja e tregut që tejkalojnë 50 për qind mund të shkaktojnë prezumimin se firma ka 

dominim në treg. Ky koncept rrjedh nga praktikat e mira europiane që nënvizon se pjesëmarrja e tregut më 

të madhe se 50 për qind janë në vetvete, përveç rasteve të jashtëzakonshme, dëshmi të ekzistencës së një 
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pozite dominuese. Analiza e pjesëmarrjes së tregut, bazuar në evidencat dhe tendencat statistikore në 

dispozicion gjatë periudhës 2013-2017, do të përcaktojë nëse ndonjë operator që ofron qasje në rrjetin 

telefonik publik në Kosovë është në gjendje të ushtrojë fuqi në treg.  

Pjesëmarrja e operatorëve në Tregu i thirrjeve Fikse  e ofrouar  përmes qasjes PSTN dhe kabllore është 

matur mbi bazën e te dhënave të pranuara nga operatorët aktiv të telefonisë fikse.  

Në Kosovë ngajshem me tregun e qasjes fikse shërbimet e telefonis fikse për klientët individual dhe te 

biznesit ofrohen nga katër (4) operator aktiv ne treg nga tetmbëdhjet (18) sa kanë notifikuar për ofrimin e 

këtij shërbimi. Telekomi i Kosovës është operatori kryesor që ofron shërbime e thirrjeve  fikse përmes 

teknologjisë PSTN,  shërbimet telefonike fikse përmes lidhjeve të modemit kabllor ofrohen nga operatoret 

alternativ  Ipko dhe Kujtesa.Net, ndërsa që nga vitit 2016  shërbime telefonike fikse përmes qiftoreve 

metalike ofrohen edhe nga operatori mts d.o.o. .  

Për qëllime të kësaj analize janë marrë për bazë  të dhënat mbi numrin e përdoruesve/linjave aktive për 

ofrimin e shërbimeve te telefonis fikse, të hyrat dhe trafiku i telefonis fikse.  

Në figurën në vazhdim janë paraqitur pjesët e tregut në përqindje në bazë të të ardhurave te përgjithshme 

në ofrimin e qasjes dhe shërbimeve telefonike fikse. 

 

 
 

Figura 26) Pjesëmarrja e operatorëve të telefonisë fikse sipas të hyrave 

Numri i parpaguesve të telefonis fikse në vitin 2017 ishte 63,600,  prej tyre 57.4% janë parpagues të operatori 
inkumbent TK  ndërsa 18.5% e operatori alternativ IPKO, 2.04% prej KujtesaNet dhe mts d.o.o.  27.03% .  
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Figura 27)  Pjesëmarrja në tregun e telefonisë fikse sipas përdoruesve 

 

Figura 28) Pjesëmarrja e operatorve në tregun e telefonisë fikse sipas trafikut të përgjithshëm  

Bazuar në të dhënat e paraqiturane në figurë, ARKEP arrin në përfundimin se gjatë periudhës së kësaj analize, 

TK do të vazhdojnë të jete një ndërë ofruesit kryesore në ofrimin e shërbimeve të telefonis fikse, megjithat 

është ne presion të vazhdueshëm  nga operatorët alternativë. 

Pozita e TK ka filluar të sfidohet kur operatori alternativ Ipko ka filluar me ofrimin e  shërbimeve të telefonisë 

fikse përmes qasjes kabllore. Gjatë viteve vijuese, pjesëmarrja e tregut e Ipkos është rritur në mënyrë të 

qëndrueshme, në fund të vitit 2017 ka arritur mbi 18% të tregut.  Në vitin 2014 operatori i dyte alternativ ka 

filluar me ofrimin e shërbimeve të telefonis fikse përmes rrejtit kabllorë, i cili ne vitin 2017 arriti pjesëmarrje 

ne 2% të tregut, ndërsa operatori mts  DOO 27.03%.  Ne vitin 2017 pjesëmarrja e tregut të TK në aspektin e 

lidhjeve të qasjes ka rënë në nivelin me te ulet me rreth 57% të tregut.  
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Rritja e vazhdueshme e numrit të parapaguesve aktiv të lidhjeve së qasjes fikse tek operatoret alternativ 
pergjat periudhës 2013-2017, dhe rënja ne vazhdimsi e parapaguesve te TK  tregon se tregu është 
konkurrues. Këto lëvizje grafikisht janë theksuar në figurën  më poshtë. 
 

 
Figura 29) Linjat e qasjes fike sipas Operatorëve 

Kontrolli e infrastrukturës jo lehtësisht e duplifikueshme  

Duhet të ceket se e gjithë qasja fikse në nivel me pakicë në Kosovë ofrohet nga ndërmarrjet vertikalisht të 

integruara të cilat përdorin linjat e tyre vetanake, edhe përkundër faktit se në treg ekziston ofertë në nivel me 

shumicë. Përderisa TK posedon  infrastrukturë që nuk është  lehtë për tu  duplifikuar, operatorët alternativ 

kanë shtrirë rrjetin e vet të qasjes fikse të bazuar në teknologjinë TV kabllore. Bazur në të dhënat e ARKEP, 

rrjeti kabllor eshte rrejti me shtrirje me te madhe ne Kosovë per ka numri i qasjeve aktive ne internet te cilat 

potencialisht mund te ofroj edhe shërbimet e telefonis fikse.  

Në këtë drejtim, ARKEP konsideron se infrastruktura e TK eshte vështirë për tu duplifikuar nga ndonjë operator 

alternativ, sepse kërkon investime te mëdha  dhe  është  e paarritshme  përbrenda  një periudhe të shkurtër kohore, 

megjithatë operatoret alternativ janë prezent ne nivel vendi me infrastruktur vetanake, të bazuar ne teknologjinë hybride 

“fiber coaks” –“HFC”. 

Integrimi vertikal  

Integrimin vertikal është faktor relevant që mund të ndikoj në sforcimin e dominimit  të një ndërmarrjeje 
duke rezultuar kështu në krijimin e vështirësive për ndërmarrësit e ri potencial në treg. Kjo është si rrjedhojë 
e kontrollit të tregut me shumicë apo të tregut me pakicë. Integrimi vertikal si i tillë, mund t’i jep një përparësi 
ndërmarrjes së integruar në raport me konkurrentet e saj, sa i përket qasjes në tregjet e shitjes dhe të 
furnizimit.  

Gjithashtu e rëndësishme në këtë kontekst është fakti se, operatori i integruar vertikalisht me lloje të 
ndryshme të produkteve ka një përparësi të qartë konkurruese ndaj konkurrentëve të tij, nëse produktet e 
tilla ofrohen si pako (p.sh. qasja dhe shërbimet e zërit ose zëri dhe qasja e internetit etj.) të cilat nuk mund të 
ofrohen nga konkurrentet për shkak të mungesës së produkteve përkatëse me shumicë që rezulton në kosto 
të lartë të hyrjes në treg.  
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Në lidhje me tregun të telefonisë fikse, operatoret aktiv të telefonis fikse si TK, IPKO, Kujtesa dhe mts  janë 
të integruar vertikalisht, në atë që janë aktivë si në nivel të shitjes me shumicë ashtu edhe në atë të shitjes me 
pakicë me shtrirje kombëtare. Për këtë arsye, ARKEP arrin në përfundimin se ofruesit e qasjes fikse në Kosovë 
mund të konkurrojnë në mënyrë të barabartë në këtë çështje, sepse të gjithë janë të integruar vertikalisht deri 
në atë pikë sa që çdo operator i vetëm mund të përdorë po aq fuqinë e tregut nga tregjet me shumicë ne tregjet 
me pakicë. 

Nderlidhur me kete, ARKEP arrin në përfundim se operatorët e rinj kanë krijuar rrjetin e tyre dhe aktualisht 
janë duke konkurruar me operatorin inkumbent TK, për këtë qëllim, ARKEP beson se integrimi vertikal nuk 
bënë dhe nuk duhet të jetë pengesë për hyrjen në treg. 

 

Ekonomia e shkalles dhe  fushë-veprimit,  

Ekonomitë e shkallës- ndodhin kur kostot mesatare të prodhimit zvogëlohen me rritjen e prodhimit, ku  një 

ndërmarrje me një volum të madh prodhimi është në gjendje të mbulojë kostot me një çmim më të ulët në 

krahasim me ndërmarrjet më të vogla. Mundësia për të siguruar kosto më të ulëta dhe çmime më të ulëta, 

përfaqëson një burim të rëndësishëm të përparësisë konkurruese në tregjet ku konkurrenca e çmimeve është 

forma kryesore e rivalitetit ndërmjet ndërmarrjeve.  

Ajo që vijon nga sa më sipër është se ekonomitë e shkallës janë karakteristike për proceset e prodhimit të 

karakterizuar nga kosto fikse të larta, që gjithashtu është një tipar i tregjeve të komunikimeve elektronike. 

Me fjalë të tjera, në bazë të kapaciteteve prodhuese ekzistuese, domethënë të infrastrukturës ekzistuese, çdo 

njësi shtesë shërbimi prodhohet me kosto fikse mesatare më të ulët për njësi të shërbimit. 

Duke iu referuar rastit konkret, TK ofron shërbime të qasjes  dhe thirrjeve fikse me pakicë për një kohë të 

gjatë, ka arritur të pozicionoj veten si njëri ndër ofruesit kryesor të shërbimve të telefonisë fikse. Duke pasur 

parasysh shtrirjen e të rrjetit, TK, në më shumë se 36,000 lidhje vazhdon të mbajë bazën më të madhe të 

konsumatorëve dhe gjithashtu përfiton nga ekonomitë e mëdha të shkallës në Kosovë dhe rrjedhimisht, 

kostoja mesatare për linjë për ofrimin e shërbimeve të qasjes ka më shumë gjasa të jetë më e ulët se ato me të 

cilat ballafaqohen hyrësit e rinj. 

Pavarësisht nga ky vlerësim, ARKEP vëren se TK tani nuk gëzon më fuqin e ndieshme te tregut (FNT) që 

kishte me herët. Në thelb kjo është bër e mundur falë zhvillimeve tekniko-teknologjike  e cila ka mundësuar 

shfrytëzimin e infrastrukturave tjera të disponueshme në tregje të ndryshme, si p.sh. TV kabllor dhe qasja 

brez gjerë, të cilat janë përshtatur për të ofruar edhe shërbimet telefonike me zë. Duke i shfrytëzuar këto 

zhvillime, Ipko dhe Kujtesa si operatoret kyresor ne tregun brezgjer ofrojnë shërbime e telefonis fikse me zë 

përmes rrejti hybrid HFC. Në këtë drejtim, meqenëse të dy operatoret kabllor mbajnë një bazë të madhe të 

konsumatorëve në tregjet e tjera të komunikimeve elektronike (tregu i shërbimeve me pakice brezgjer), janë 

operator të rrjetit të integruar vertikalisht dhe horizontalisht, gjithashtu gëzonjnë ekonomi të 

konsiderueshme të shkallës në ofrimin e shërbimeve të qasjes fikse me pakicë. 

Në këtë kontekst, ARKEP arrin në përfundimin se ndërsa ekonomitë e shkallës për TK pritet të mbesin të 

larta, ato nuk janë dhe nuk duhet të përbëjnë një pengesë të rëndësishme në hyrjen në treg brenda kornizës 

kohore të kësaj analize. Po ashtu ARKEP beson se duke pasur parasysh prezencën në treg të tre operatorve 

tjerë alternativ të cilët gjithashtu i gëzojn benifitet e ekonomisë së shkallës, arri ne përfundim se TK nuk ka 
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avantazh konkurrues mbi operatoret alternativ Ipko, KujtesaNet dhe mts d.o.o.  dhe këta operatorët janë në 

fakt duke konkurruar në një masë me njëri-tjetrin. 

 

 

Ekonomitë e fushë-veprimit- karakterizohen nga një rënie në kostot mesatare të prodhimit të cilat mund të 
arrihen nëse një ndërmarrje prodhon një numër të caktuar të produkteve të lidhura ngushtë. Ato ndodhin 
nëse kostot totale të prodhimit të dy ose më shumë produkteve janë më të ulëta se prodhimi i këtyre 
produkteve nga ndërmarrje të ndara. Kjo paraqet një ekonomi kursimesh mbi kostot, e arritura nga një 
veprim i përbashkët i një numri të aktiviteteve të ndryshme brenda të njëjtës kompani duke përdorur inputet 
e përbashkëta ose me shpërndarjen e tyre të përbashkët. 

Duke iu referuar kësaj, ARKEP vë në dukje se të gjith operatoret e rrejti fiks ofrojnë shërbime të shumëfishta 
direkt konsumatorit, duke përfshirë por jo kufizuar në qasjen dhe thirrjet fikse, shërbime të qasjes brezgjer 
dhe sherbime  të TV  kabllor, perveq TK dhe Ipko të cilet ofroj edhe shërbimet të telefonis mobile. Integrim 
horizontal mundëson që operatorët të përfitojnë nga ekonomitë e fushë-veprimit, ku kostot mesatare të 
prodhimit janë më të ulëta, duke qenë se këto janë të përbashkëta për një gamë më të madhe shërbimesh.  

Përderisa operatorët e rrjetit aktiv ne treg mund të përfitojnë nga ekonomitë e fushë-veprimit, hyrësit e rinj, 
nga ana tjetër, mund të arrijnë ekonomi të tilla vetëm nëse hyjnë në një numër të madh tregjesh dhe me 
shkallë të mjaftueshme. Kjo përsëri mund të jetë e vështirë pasi që kostot hyrëse do të ishin të larta dhe në të 
njëjtën mënyrë do të ishte e vështirë të kthimi i investimeve ne rast te dalej nga tregu. Prandaj, ekonomitë e 
fushë-veprimit, sikurse ekonomitë e shkallës mund të pengojnë operatorët e rinj të hyjnë në treg.  

Nderlidhur me këtë, ARKEP është e mendimit se gjersa TK gëzon ekonomi të fushë-veprimit, hyrja e reja 
nuk janë penguar, kështu që sugjeron që ekonomitë e fushë-veprimit, edhe pse të dobishme për operatorin 
që gëzon ato, nuk përbëjnë një pengesë të rëndësishme për hyrjen në treg gjatë kohës së këtij analize. 

Për më tepër, ARKEP vëren se edhe operatorë tjerë kabllor  gjithashtu përfitojnë nga ekonomitë e fushë-

veprimit  në tregun e qasjes fikse me pakicë pasi që janë të integruar horizontalisht me oferta ne pako që 

perveq qasjes ne shermbie telefonike fikse  përfshin  qasjen ne internet dhe TV kabllorë. 

Adaj, ARKEP arrin në përfundimin se ekonomitë e fushë-veprimit nuk përbëjnë pengesë të pa kalueshme 

për hyrjen në treg, dhe konstaton se operatori ekzistues nuk kan avantazh konkurrues ndermejt njëra 

tjetres, pasi që të që të gjithë janë të integruar horizontalisht dhe në këtë mënyrë përfitojnë nga ekonomitë e 

fushë-veprimit. 

Fuqia kundervepruese e blerjes ekziston kur një konsumator që përdor një shërbim të caktuar me shumicë 

ka një forcë të tillë ekonomike që mundëson që ajo të përgjigjet ndaj rritjes së çmimit ose në një kërcënim të 

rritjes së çmimit të këtij shërbimi me shumicë brenda një kohe të arsyeshme në atë mënyrë që ajo fillon blerjen 

nga një operator tjetër. 

Konsumatorët me një pozitë të fortë negociuese mund të formojnë në mënyrë të konsiderueshme nivelin e 

konkurrencës në një treg pasi kjo do të tentojë të kufizojë aftësinë e ndërmarrjeve për të ushtruar fuqin e sajë 

në treg dhe për të vepruar në mënyrë të pavarur nga klientët e saj. Në fakt, kur konsumatorët mund të 

ushtrojnë presion të konsiderueshëm ndaj një furnizuesit të një produkti apo shërbimi, ata mund të ndalojnë 

në mënyrë efektive një përpjekje për të rritur çmimet nga ofruesit e shërbimeve. Megjithatë, niveli i fuqisë 

kundërvepruese blerëse do të varet nga fakti nëse konsumatorët në fillim mund të zgjedhin të ndërpresin 
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shërbimin që ofrohet nga një ofrues i caktuar dhe të kalojnë tek ofruesit alternativë brenda një periudhe të 

shkurtër kohore. 

ARKEP vë në dukje se konsumatorët kanë mundësinë e marrjes së qasjes me pakicë në rrjetin telefonik publik 

fiks nga një numër operatorësh. Duke pasur parasysh këtë, konsumatorët potencialisht mund të ushtrojnë 

fuqi kundërvepruese blerëse për të kufizuar në mënyrë të mjaftueshme çdo fuqi të tregut që gëzon një 

operator lokal. Megjithatë, lehtësia me të cilën konsumatorët mund të kalojnë nga një opsion në tjetrin nuk 

varet vetëm nga sfera e shërbimeve që disponohen nga operatorët e ndryshëm. Kjo gjithashtu varet nëse 

barrierat për kalimin janë të rëndësishme, gjë që krijojnë një pengesë për konsumatorët për të ndryshuar një 

shërbimin. 

Sa i përket shërbimeve alternative të ofruara nga operatoret e telefonisë fikse, të gjithj ofrojnë një sërë 

paketosh të ngashjme, në aspektin e cilësisë së shërbimit dhe çmimeve; 

Konkurrenca potenciale  

Konkurenca potenciale i referohet perspektivës së ndërmarrjeve të reja që hyjnë në treg brenda një periudhe 

të shkurtër kohore ose operatorëve ekzistues të aftë për të konkurruar me operatorin inkumbent. Në thelb, 

kërcënimi i dukshëm i konkurrencës mund të jetë i mjaftueshëm për të kufizuar sjelljen e pozitës dominuese 

të operatorit inkumbent. 

Siç kemi teksuar me parë, tashmë  janë evidente se viteve të fundit ne sektorin e telefonisë fikse ka pasur 

hyrje te operatorve te rinjë. Në vitin 2006, IPKO filloi të ofrojë qasje në kabllo për ofrimin e shërbimeve të 

telefonisë fikse, ku gjatë viteve të njëpasnjëshme, pjesëmarrja e tregut në Ipkos u rrit në mënyrë të 

qëndrueshme për të arritur në 18% deri në fund të vitit 2017. Operatori i tretë alternativ Kujtesa.Net filloi me 

ofrimin e shërbimeve ne vitin 2014,  dhe per dy vite arriti te marr rreth 2% te tregut. Rrjedhimisht, pas hyrje 

ne treg te operatorit te katërt mts d.o.o. ,  pjesa e tregut të TK në lidhje me qasjes fikse ra ne 58% në fund të 

viti 2017 dhe shkëputjes rreth 33,000 lidhje gjat periudhës 2013 – 2017.  

Duke pasur parasysh këtë, ARKEP argumenton se operatoret e telefonis fikse janë duke konkurruar, dhe po 

ashtu duke ushtruar një kufizim konkurrues ndaj operatorit inkumbent TK, duke ofruar shërbime me pakicë, 

të cilat janë plotësisht të zëvendësueshme me ofertat e TK. Për më tepër, ARKEP beson se ky trend do të 

vazhdojë të materializohet gjatë kornizës kohore të kësaj analize dhe se pjesëmarrja e tregut të TK do të 

zvogëlohet më tej nga konkurrenca. 

Në bazë të këtyre fakteve ARKEP beson se asnjë operator në tregjet e qasjes fikse nuk është në gjendje të sillet 

në mënyrë të pavarur nga konkurrentët dhe konsumatorët fundor. 

 KONKLUZION MBI OFNT  

Bazuar në gjetjet dhe faktet e pëmendura më lart, ARKEP  konkludon se asnjë operator nuk është në gjendje 

të sillet në mënyrë të pavarur  nga konkurrentët dhe konsumatorët fundor në tregjet: 

1) Shërbime Telefonike Fikse Kombëtare dhe  

2) Shërbime Telefonike Fikse Ndërkombëtare 
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 Ky përfundim mbështetet nga një numër faktorësh, duke përfshirë: 

 

 Rënia e ngadaltë por e vazhdueshme e pjesëmarrjes në treg e operatorit inkumbent TK  gjatë pesë 

viteve të fundit 

 Nuk ka barriera të rëndësishme për hyrjen në treg që mund të pengojnë konkurrencën efektive të 

tregut; 

 Të gjith operatoret aktiv ne treg janë të integruar vertikalisht dhe horizontalisht duke përfituar nga 

ekonomitë e shkallës dhe fushë-veprimit; 

 Përdorimi i telefonave mobil përbën një kufizim të tërthortë të konsiderueshëm në çmimet e 

shërbimeve fikse, pasi konsumatorët po bëjnë më shumë thirrje nga rrjetet mobile se sa ne rrjetet 

fikse; 

 

Implikimet Rregullatore  

Duke iu referuar dëshmive të paraqitura në analizën e tregut më lart, ARKEP përsërit qëndrimin e saj se, 

asnjë operator nuk është në gjendje të sillet në mënyrë të pavarur nga të tjerët në tregun e shërbimeve 

telefonike fikse me pakicë dhe për këtë arsye asnjë operator nuk ka fuqi të konsiderueshme në treg në asnjë 

nga tregjet e identifikuara. Duke pasur parasysh këto konkluzione, si dhe dispozitat rregullores per 

analizar e tregut, ARKEP nuk e konsideron të arsyeshme vendojsen e detyrimeve  rregullatore ndaj 

ndërmarrjeve në tregun e shërbimeve telefonike fikse me pakicë. Për këtë qëllim, ARKEP duhet të tërheqë 

masat ekzistuese rregullatore ndaj TK ne tregun e shërbimeve telefonisë fikse kombetare dhe 

nderkombetare.  

Në mungesë të rregullimit, TK nuk ka gjasa të rrisë çmimet e shërbimeve telefonisë fikse ose të zvogëlojë 

nivelin e cilësisë së shërbimeve, pasi kjo do të nxiste kalimin e konsumatorve tek operaoret alternative ose 

do të rriste përdorimin e telefonisë mobile. Nga ana tjetër, nëse TK vendos të ulë çmimet, atëherë  ne ket 

rast  do të përfitojë vetë konsumatorët. Megjithatë, nëse kjo bëhet si një përpjekje për të përjashtuar  pjesmarrsit 

nga tregu me anë të çmimeve grabitqare, atëher  çështjet që lidhen me çmimet grabitqare mund të trajtohen 

në mënyrë të mjaftueshme bazuar ne ligjin e konkurrencës.  

Prandaj, ARKEP konkludon se ky treg  ne struktur është konkurrues, prandaj klientët mbrohen nëpërmjet 

forcave të tregut dhe rrjedhimisht, mbetet një hapësirë e kufizuar për ndërhyrjen rregullatore ex ante.  

Rekomandimin i Komisionit Evrpoian mbi tregjet relevante brenda sektorit të komunikimeve elektronike, i 

vitit 2007 ka hequr nga lista e tregjeve per nderyhrej ex-ante tregjet e shitjes me pakicë të shërbimeve 

telefonike fikse. Sidoqoftë, sipas Rekomandimit të njëjtë, është e mundur që Autoritetet Rregullatore 

Naionale – ARN, të rregullojnë tregjet e pa listuara, kur kjo justifikohet nga rrethanat kombëtare.  

Për të përcaktuar nëse tregjet e pa listuara ende kërkojnë ndërhyrje rregullatore, ex ante ARN-të  duhet të 

kryejnë testin e tre kritereve. Një treg i identifikuar do të ishte subjekt i rregullimit ex ante vetëm nëse të tre 

kriteret kumulativisht janë plotësuar. Në anën tjetër, nëse vlerësimi i tregut nuk plotson ndonjë nga tre 

kriteret, asnjë rregullim ex ante nuk do të ishte i nevojshem. Nëse tregu në fjalë tashmë i nënshtrohet 

rregullimit ex ante, atëherë ky treg duhet te derregullohet. 

Neni 4.5 i Rregullores  mbi Analizat e tregut percakton se “Për tregjet listuara/renditura në nenin 4.3 të 

kësaj rregulloreje, Autoriteti akoma mund të konsideroj të nevojshme, në bazë të rrethanave të caktuara 

kombëtare, për të kryer testin e tre kritereve, e përmendur në nenin 4.4 të kësaj rregulloreje. Autoriteti 
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mund të konkludoj se testi tre-kriteri është ose nuk është plotësuar në rrethanat kombëtare. Nëse testi i 

trekritereve nuk plotësohet për një treg të caktuar të listuar në nenin 4.3 të kësaj Rregulloreje, Autoriteti 

nuk duhet të imponojë detyrime rregullatore në atë treg”  

Duke e bërë një gjë të tillë, Autoriteti duhet të vlerësojë nëse tregu i ri i përcaktuar i përmbushë tri kriteret 

në vijim: 

1. Prezenca e barrierave të larta dhe jo–kalimtare për të hyrë në treg, të cilat mund të jenë të natyrës 

strukturore, rregullatore apo ligjore. 

2. Një strukturë e tregut e cila nuk synon drejt konkurrencës efektive brenda një periudhe kohore 

përkatëse. Aplikimi i këtij kriteri përfshinë edhe ekzaminimin e gjendjes së konkurrencës pas 

barrierave të hyrjes, dhe 

3. Pamjaftueshmëria e ligjit të konkurences për të adresuar në mënyrë të përshtatshme dështimin e 

tregut të marrë në shqyrtim 

Vlersimi I kriterit te parë  

Në vlerësimin nëse tregjet e shërbimeve telefonike kombetre dhe nderkombetare  fikse janë subjekt i 

barrierave të larta dhe jo-kalimtare për hyrje ne treg, ARKEP analizon një numër faktorësh që mund të 

krijojnë barriera të tilla dhe të pengojnë hyrjen në tregun e shërbimeve telefonike fikse. 

Nga provat e paraqitura më lart, ARKEP nuk identifikoi ndonjë pengesë për hyrjen në treg që mund të 

pengonte konkurrencën efektive. Pavarësisht se TK gëzojnë ekonomitë e shkallës dhe fushë-veprimit, dhe 

gjithashtu duke qenë një operator i integruar vertikalisht, ARKEP arrin në përfundimin se edhe operatoret 

tjerë në treg gëzojnën kushte të ngjashme dhe prandaj konkurojnë me operatorin incumbent. ARKEP arrin 

ne perfundim se pavarësisht nga prania e kostove të larta të pakthyeshme në shtrirjen e një rrjeti të qasjes, 

hyrje të reja kanë ndodhur, dhe tani kemi ofrues te ri te shërbimeve telefonike fikse. Për më tepër, me 

shtrirjen e rrejteve tjera broadband, operatorët e rinj kanë arritur të hyjnë në treg dhe po paraqesin një 

pengesë indirekte per TK duke ofruar shërbime telefonike me çmime konkurruese. Për këtë arsye, ARKEP 

konkludon se ndonëse ekzistojnë barriera të mundshme për hyrje, ato nuk kanë kufizuar hyrjen në treg. 

Kjo  nënkupton që kriteri i parë nuk është përmbushur dhe për këtë arsye tregu për shërbimeve telefonike 

kombetare dhe dnerkombetare me pakicë nuk duhet të jetë më subjekt i rregullimit ex ante.  

Komisioni i BE-së gjithashtu ka ofruar një mundësi të tillë në shënimet shpjeguese të rekomandimit të vitit 

2007 mbi tregjet përkatëse të produkteve dhe shërbimeve brenda sektorit të komunikimeve elektronike të 

prekshme për rregullimin ex-ante. Ku sipas Komisionit "prania e barrierave të larta dhe jo kalimtare, megjithëse 

një kusht i domosdoshëm, në vetvete nuk është kusht i mjaftueshëm për të garantuar përfshirjen e një tregu të 

përcaktuar." Komisioni me tej vazhdon të nënvizojë se "duke pasur parasysh karakterin dinamik të tregjeve të 

komunikimeve elektronike gjithashtu duhet të merren në konsideratë mundësitë që tregu priret drejt një rezultati 

konkurrues, pavarësisht nga pengesat e larta dhe jo-kalimtare për hyrjen”. 

Në mbështetje të përfundimit të saj të një rezultati konkurrues për tregun e shërbimeve telefonike fikse me 

pakicë si rezultat i vlerësimit të kriterit të parë, ARKEP gjithashtu shqyrton gjendjen e konkurrencës në këtë 

treg. Per kete qellim, ARKEP ka marrë parasysh faktin se edhe kur një treg karakterizohet nga pengesa të 

larta për hyrje, faktorë të tjerë strukturorë ose karakteristika të tregut mund të nënkuptojnë që tregu tenton 

drejt konkurrencës efektive. 
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Kriteri dyte  

Në këtë vlerësim të dytë, ARKEP shqyrton dhe analizon  disa karakteristika dhe tregues të tregut që do të 

hedhin dritë mbi atë nëse tregu i shërbimeve telefonike fikse është duke lëvizur drejt një rezultati 

konkurrues. 

Fillimisht ARKEP tregon se pjesa e tregut të TK  në fund të vitit 2017 ka rënë në 57.41% pasi rreth 33,143 

lidhje janë shkëputur  gjatë periudhës 2013-2017.  Për më tepër, ARKEP gjithashtu sqaron se lidhjet e qasjes 

së operatorve alternativ  janë rritur  nga 9,661  në 26,961 parapagues gjatë  periudhës 2013-2017. Kjo pra 

nënkupton që operatoret Alternativ janë në gjendje të konkurrojë dhe të tërheqin konsumatorët nga TK.  

Sa i përket alternativave  në dispozicion  të shërbimeve të telefonisë fikse të ofruara nga TK dhe operatoret 

Alternativ, të gjith ofrojnë një sërë pakosh të ngajshme, në aspektin e cilësisë, shërbimit dhe çmimeve, me 

ato që ofrohen nga TK. Në këtë drejtim, ARKEP konkludon se konsumatorët kanë mundësinë të kalojnë 

nga operatorët dhe të zgjedhin një shërbim fiks të telefonisë fikse nga secili prej këtyre operatorëve. 

Duke u fokusuar ne kerkesen ne rritje te konsumatoreve per përdorimin e shërbimeve në pako, 

parashikohet qe konkurenca ne kete treg te karakterizohet nga nje mbizoterim i fuqishem qe do te mbuloje 

kryesisht shërbimet si : qasjen, shërbimin telefonike ,  internetin brezgjer  dhe sherbimin e televizionit 

kabllor/IPTV.  

Për me shume,  ndryshimi i sjelljes se konsumatoreve kundrejt sherbimeve të tjera të komunikimeve 

elektonike si mobile dhe at7o përmes aplikacioneve OTT, po çojne ne nje renie të kërkeses për sherbime të 

telefonisë fikse. Kete sjellje të konsumatorve e  vertetojne te dhenat ne figurën 16  ku shihet qarte se trafiku 

dales nga rrjetet mobile perbejn pjesen me te madhe (97%) të trafikut te gjeneruar në total.  

Prezenca e tre e me shumë operatorve me një numër pakosh ne treg, zhvillimet tekoniko-teknologjike dhe 

konvergjences e sherbimeve janë në disfavor per çdo operator qoft edhe me  pjesëmarrje te lart ne treg , te 

mund te sillet si i pavarur nga konkurrente dhe nga konsumatorët fundor. Prandaj ARKEP konsideron se 

kriteri i dyt nuk plotësohet  

Kriteri i 3 

Në vlerësimin e saj të kritereve të parë dhe të dytë, ARKEP ka dhënë një vlerësim të kujdesshme ndaj 

faktorëve që mund të pengojnë hyrjen në treg dhe potencialisht të kufizojnë konkurrencën brenda kornizës 

kohore të kësaj Analize. Në këtë drejtim, ARKEP nuk identifikoi ndonjë pengesë të rëndësishme për hyrjen 

në treg që mund të pengonte konkurrencën efektive të tregut.  ARKEP gjithashtu ka vlersuar se asnjë 

operator nuk gëzon dominim në tregun e qasjes fikse dhe se ky treg është konkurrues. Për këtë rezultat, 

ARKEP mund të konkludojë se dy kriteret e para nuk plotësohen në lidhje me tregun e qasjes fikse. 

Në vlerësimin e kriterit të tretë, i cili do të bëhet në mënyrë të pavarur nga gjetjet dhe konkluzionet e 

vlerësimin e dy kritereve të para, ARKEP konsideron se deri në çfarë mase është e mundur të supozohet se 

kufizimet në konkurrencë apo dështimet e mundshme të tregut mund të lindin ende në tregun e 

shërbimeve telefonike fikse. Në këtë drejtim, ARKEP vlerëson nëse ligji i konkurrencës në vetvete është i 

mjaftueshëm për të adresuar në mënyrë të përshtatshme dështimin e tregut në mënyr që të siguroj një 

korrigjim adekuat të mangësive në treg. 

Duke pasur parasysh karakteristikat e tregut të analizuar,  ARKEP vëren se asnjë nga operatorët nuk mund 

të lejojë që të angazhohet në sjellje anti-konkurruese duke rritur çmimin e shërbimeve të tyre ose duke ulur 
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nivelin e cilësisë së shërbimit të tyre pa humbur klientët. Asnjë operator nuk mund të sillet në mënyrë të 

pavarur nga konkurrentët, pasi të gjithë ofruesit e rrjetit,  ofrojnë shërbime kudo dhe kanë kapacitet të 

mjaftueshëm për të trajtuar këresat dhe vëllime më të mëdha të trafikut. Çdo rritje e tillë e çmimeve do të 

rezultojë në një zhvendosje të konsumatorëve nga ky operator tek operatoi konkuren. Gjithashtu, përdorimi 

i telefonisë mobile është një pengesë e fortë indirekte në shërbimet e telefonisë fikse. Duke pasur parasysh 

këtë, ARKEP në këtë mënyrë pohon se për të konsoliduar vëllimet e trafikut  me zë, asnjë nga operatorët 

lokal nuk do të rrisin tarifat e telefonisë fikse ose do të veproj në menyr jo-konkurruese në mungesë të 

rregullullimit. 

Prandaj ARKEP arrin në përfundimin se ky treg në struktur  është  konkurues dhe për këtë arsye klientët 

mbrohen nëpërmjet forcave të tregut. Rrjedhimisht, mbetet një hapësirë e kufizuar për ndërhyrjen 

rregullatore ex ante. ARKEP e konsideron si shumë të vështirë që këta faktorë të ndryshojnë brenda 

kornizës kohore të kësaj analize,  prandaj konkludon se ekziston një hapësirë e kufizuar për mangësitë 

konkurruese në tregun e qasjes fikse në të ardhmen. Megjithatë, në mungesë të rregullimit ex ante, AKK 

mund të trajtojë në mënyrë efektive çdo çështje të mundshme që mund të dalë në tregun vendor të thirrjeve 

fikse me pakicë, nëpërmjet rregullimit ex post. 

KONKLUZION MBI OBLIGIMET 

ARKEP  konkludon se tregjet e “Shërbime Telefonike Fikse Kombëtare dhe Shërbime Telefonike Fikse 
Ndërkombëtare janë  konkurruese dhe se asnjë ndërmarrje nuk gëzon FNT në ofrimin shërbime telefonike 
fikse kombëtare dhe nderkombetare . 

Bazuar në këtë konkluzion dhe  dispozitat e Rregullores, ARKEP nuk do të imponoj detyrime rregullatore 
për ndërmarrjet aktive në tregjet me pakicë të thirrjeve nga rrjetet fikse . 

ARKEP do të tërheqë, masat ekzistuese rregullatore që rregullojnë ofrimin e s Shërbime Telefonike Fikse 
Kombëtare dhe Shërbime Telefonike Fikse Ndërkombëtare nga TK.Sh.A.  

Me qëllim që të ketë një tranzicion të qetë nga një treg i rregulluar në një treg pa rregulluar, ARKEP do të 
tërheqë detyrimet ekzistuese brenda 30 ditëve kalendarike pas publikimit të vendimit përfundimtar lidhur 
me këtë treg.  

ARKEP konsideron se, duke pasur parasysh natyrën dinamike të tregjeve të komunikimeve elektronike, është 
e rëndësishme që të mbikqyret përparimi dhe zhvillimet në tregje të tilla. Për këtë qëllim, ARKEP synon të 
analizojë tendencat dhe zhvillimet e tregjev të shërbime telefonike fikse kombëtare dhe nderkombetare në 
baza të vazhdueshme dhe mbetet i përkushtuar për të inicuar një analizë të re të tregut në çdo moment në 
përgjigje të çdo përkeqësimi të nivelit konkurrues në tregun e identifikuara. 
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PJESA E DYTË 

Analiza e tregjeve me shumicë 

 

Analiza e tregjeve me shumice të telefonisë Fikse  

Në Rekomandimin e Komisionit Evropian të vitit 2003 mbi tregjet relevante per ndërhyrje ex-ante  
identifikohen tri tregje kryesore me shumicë për rrjetet fikse: 

 Origjinimi i thirrjeve në rrjetin publik telefonik në lokacion fiks; 

 Shërbimi i transitimit të thirrjeve në rrjetin fiks; 

 Terminimi i thirrjeve në lokacion fiks dhe;  

Rekomandimi i KE  2007/879/EC i  vitit 2007  ka reduktuar numrin e tregjeve përkatës të telefonise fikse 

për nderhyrje ex-ante me shumicë, duke lëne vetem tregjet e origjinimit dhe terminimit të thirrjeve në 

rrjetin publik telefonik në lokacion fiks,  ndërkohe në Rekomandimin e vitit 2014  (2014/710/EU) për tregjet 

përkatës, KE ka hequr nga lista e tregjeve per nderhyrje ex-ante edhe tregun e origjinimit të thirrjeve në 

rrjetin publik telefonik në lokacion fiks.  

Bazur në ketë rekomandim vetëm tregu i termimimit te thirrjeve ne rrjetet publike fikse ëshë paraparë për 

nderhyrje ex ante.  

Megjithatë në Rregullorjen per analizat e tregut janë paraparë tregjet me shumice në vijim: 

 Origjinimi i thirrjeve në rrjetin publik telefonik në lokacion fiks; 

 Shërbimi i transitimit të thirrjeve në rrjetin fiks; 

 Terminimi i thirrjeve në lokacion fiks dhe;  

Shërbimet në nivel me shumicë janë shërbime të nevojshme për operatorët të komunikimeve elektronike 
përkatësisht ofruesit e shërbimeve që t’u ofrojnë shërbime telefonike përdoruesve fundorë në nivel me 
pakicë. Në përkufizimin e shërbimeve të telefonisë fikse në nivel me pakicë, në pjesën I të këtij dokumenti 
është bërë një ndarje e këtyre shërbimeve në qasje dhe shërbime telefonike të ofruara nga lokacioni fiks. 
Produktet/shërbimet të cilat janë të ndërlidhura me tregjet më pakicë dhe që i përkasin tregjeve me shumicë 
janë origjinimi, terminimi dhe tranzitimi i thirrjeve, te cilat janë elemente të nevojshme për të ofruar thirrje 
telefonike përdoruesve të rrjeteve fikse drejt përdoruesve të rrjeteve tjera fikse.    

Elementet kryesore që nevojiten për të ofruar thirrje (shërbime) telefonike (fikse) në nivel me pakicë janë 
origjinimi i thirrjes, transitimi  i thirrjes midis centraleve transite dhe terminimi i thirrjes. Për të ofruar 
shërbime telefonike me pakicë një operatori i rrjetit mund t’i  blejë këto elemente veç e veç ose së bashku, t’i 
ofroj të gjitha vetë duke ndërtuar një rrjetin vetanak, ose të blejë disa elemente dhe të ndërtoj pjesën tjetër. 

Në analizen parparakete vitit 2012 ARKEP ka bëre pëkufizimin e tregjeve përkatës të origjinimit, tranzitimit 
dhe terminimit.  

Origjinimi i thirrjeve Fikse - Shërbimet e origjinimit te thirrjeve në rrjetin telefonik publik te ofruar në 
lokacion fiks përfshijnë vendosjen (set-up) e thirrjes, komutimin (switching) dhe lidhjen për fazën fillestare të 
thirrjes. Këto përfshijnë bartjen e thirrjes nga një përdorues fundor deri në fazën e ardhshme të rutimit 
(routing ) të thirrjes drejt pikës së terminimit ose pikës së interkoneksionit. 

Terminimi i thirrjeve Fikse - Me terminim të thirrjeve nënkuptojmë funksionet e  komutimit dhe 
kompletimit të thirrjeve në pikat terminuese.  Terminimi përfshinë bartjen e thirrjeve nga përfundimi i fazës 
së parë (origjinimit të thirrjes /pikën e interkoneksionit), të përdoruesit fundor i thirrur. 
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Transitimi i thirrjeve Fikse - Në përkufizimin fillestar, ARKEP ka propozuar që të definoje shërbimet transit 
si përbërës te bartjes se trafikut përmes të paktën një nyjeje “switching node”(p.sh. “tandem switch / media 
gateway”) dhe e cila nuk paraqet lidhjen kryesore për përdoruesit fundor me rastin e bartjes së një thirrjeje10 

të veçantë. Kjo do të përfshinte bartjen e thirrjeve brenda rrjeteve “on-net”, thirrjet në mes të rrjetit dhe OA, 
të gjitha thirrjet ndërkombëtare (te vetë-furnizuara apo të OA) dhe të gjitha thirrjet te bartura në rrjet nga një 
operator origjinues tek një operator 

Kufijtë e tregjeve të propozuara janë paraqitur në figurën 13 e paraqitur më poshtë. 

 

 
Figura 30)  Kufijtë e propozuar të tregut në rrjetin  

Në  figurën 17 janë paraqitur kufijtë e tregjeve të propozuara për rrjetin NGN me elementet përbërëse të një 

thirrje telefonike brenda rrjetit fiks. Në rastet e interkoneksionit me një rrjet tjetër, operatori tjetër (fiks ose 

mobil) ka nevoje për elemente të ndryshme varësisht nga pika e interkoneksionit dhe destinacionit (origjines 

- për bartësit e thirrjeve) te thirrjeve ne rrjetin  fiks. Rrjetet mund te interkonektohen për te terminuar dhe 

origjinuar thirrje midis njeri tjetrit ose drejt operatoreve të tjerë (tranzitimi).   

Operatorit alternative alternativ Ipko dhe KujtesaNet, ofronjnë shërbime të telefonisë fikse përmes 
infrastrukturës së rrjetit kabllor si dhe kanë mbulueshmëri pothuajse në shumicën e qendrave urbane të 
Kosovës. Kjo infrastrukturë e qasjes fikse është e bazuar ne qasjen hibride, lidhja deri ne lokacionin e klientit 
është e kombinuar duke filluar nga kabllo optike, koaksiale dhe ne fund pas instalimit te modemit (CPE) 
klienti pajiset me qiftore te bakrit apo ne rastet e caktuara edhe me IP telefona. Fillimisht kjo teknologji është 
përdorur kryesisht për ofrimin e shërbimeve te internetit dhe televizionit kabllor. 

                                                      
10 Përfshin bartjen përmes Qendrave Ndërkombëtare “Switching” 
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Figura 31)  Struktura r rrjetit të operatorve fiks Kabllorë. 

Në figurën 31 është paraqitu struktura e rrjetit fiks të operatorëve alternativ përmes të cilit ofrohen edhe 

shërbimet e telefonisë fikse. Prandaj ARKEP konsideron se ekziston  vetëm një mundësi e interkoneksionit 

në mes të dy rrjeteve të telefonisë Fikse në Kosovë dhe nuk ka të ngjarë që në të ardhmen në rrjetin e 

telefonisë fikse të paraqitet ndonjë tjetër hierarki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITULLI IV 

Origjinimi i thirrjeve 

Siç u permend me lart në Rekomandimi i KE  2007/879/EC  i  vitit 2007  ka reduktuar numrin e tregjeve 

perkates te telefonise fikse për nderhyrje ex-ante me shumicë, duke lene vetem tregjet e origjinimit dhe 
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terminimit të thirrjeve në rrjetin publik telefonik në lokacion fiks. Ndërkohe KE ne rekomandimin të vitit 

(2014 2014/710/EU) për tregjet përkates ka hequr nga lista e tregjeve relevante për nderhyrje ex-ante edhe 

tregun e origjinimit.  

Megjithatë Rregullorja e ARKEP mbi analizat e tregut eshte e bazuar pjestisht ne rekomandimet e vitit 2003 
dhe 2007, ku nder tregjet tjerë te parapar për ndërhyrje ex-ante është tregu me shumicë i origjinimit te 
thirrjeve. 

Përcaktimi i tregut   

Qëllimi i përcaktimit të tregut është të identifikojë produketet dhe sherbimet problemet konkurruese me te 
cilat përballen ofruesit e shërbimeve të komunikimeve elektronike. Janë dy aspekte që duhet te merren 
parasysh gjate përcaktimit të një tregu përkatës:  

 produktet përkatëse që duhet përfshirë në të njëjtin treg dhe  

 shtrirjen gjeografike të tregut.  

Qasja e ARKEP për përkufizimin e tregut është e bazuar ne  metodologjinë e përcaktuar në Rregullore. 

Pika (7) e Rekomandimit11 përkufizon se : “pikënisje  për përcaktimin e tregut është një karakterizim i tregut me 
pakicë për një periudhë të caktuar kohore, duke marrë parasysh mundësitë e zëvendësueshmerisë së  kërkesës dhe ofertës. 
Pas definimit te karakteristikave te tregjeve me pakice që përfshijnë ofertën dhe kërkesën e përdoruesve, pastaj kjo është 
e përshtatshme për te identifikuar tregjet relevante me shumice që  përfshijnë kërkesën dhe ofertën  e produkteve për palët 
e treta që dëshirojnë te ofrojnë shërbime për përdoruesit” . 

ARKEP ka marrë në konsideratë këto rekomandime dhe ka përcaktuar në Rregullore tregun e shërbimeve të 
origjinimit të thirrjeve në rrjetin publik telefonik të ofruar në lokacion fiks si treg relevant me shumicë për 
ndërhyrje ex-ante.  

Shërbimet e origjinimit te thirrjeve në rrjetin telefonik publik te ofruar në lokacion fiks përfshijnë vendosjen 
(set-up) e thirrjes, komutimin (switching) dhe lidhjen për fazën fillestare të thirrjes. Këto përfshijnë bartjen e 
thirrjes nga një përdorues fundor deri në fazën e ardhshme të rutimit (routing ) te thirrjes drejt pikës së 
terminimit ose pikës së interkoneksionit. 

Tregu me Pakicë 

Në Memorandumin Shpjegues të Rekomandimit të Komisionit Evropian për tregjet relevante thuhet se "tregu 
relevant  konsiderohet të përfshijë origjinimin e thirrjeve për thirrje telefonike dhe me qëllim të qasjes në shërbime të 
internetit te formës dial-up "12. Meqenëse kërkesa për shërbime për origjinim te thirrjeve me shumicë rrjedhë 
nga kërkesa për shërbime të shitjes me pakicë, nga këndvështrimi i ARKEP-it , qëllimi i përkufizimit të tregut 
me shumicë është i kushtëzuar nga shkalla në të cilën operatorët kërkojnë  shërbime te origjinimit te thirrjeve, 
që të jenë ne gjendje  të ofrojnë një rang të ngjashëm të shërbimeve me pakicë. ARKEP fillimisht ka shqyrtuar  
tregjet relevante të shitjes me pakicë dhe me pastaj ka analizuar ato në nivel me shumicë.  

Analiza e tregjeve të shitjes me pakicë e shqyrtuar në pjesën parë të këtij dokumenti përkatësisht  "Qasja dhe 
shërbimet publike telefonike te ofruara në lokacion fiks “, shpie drejt mendimit se operatorët e telefonisë fikse iu 
ofrojnë përdorueseve fundore një gamë të gjerë të llojeve të thirrjeve. Në përgjithësi këto përfshijnë thirrjet 
drejt numrave gjeografik, jo-gjeografike, thirrjet ndërkombëtare si dhe thirrjet ne rrjetin mobil.  

                                                      
11 Rekomandimi i Komisionit Evropian 2003/311/EC dt.11/02/2003  

12 Explanatory Memorandum of the Commission’s Recommendation C(2007)5406 
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Duhet të theksohet se edhe përkundër se ne treg ka ekzistuar ofertë per qasje dhe origjinim te thirrjene ne 
rrejtin publik fiks, megjithat tregu nuk ka treguar interesim per ketë shërbim. Të gjithë operatorët e rrjeteve 
fikse aktiv në ofrojnë origjinim të thirrjeve vetëm për vete.  

Tregu me Shumicë 

Ndryshe nga tregu me pakicë, ku përdoruesit  individual dhe biznesit mund të kenë kërkesa me 
karakteristika të ndryshme, shërbimet me shumicë te origjinimit të thirrjeve qe iu ofrohen ndërmarrjeve 
konkurruese janë të njëjta pavarësisht nëse ato iu ofrohen përdoruesve individual ose biznesit. Kjo sugjeron 
që origjinimi i thirrjeve për përdoruesit individual ose biznesit i takojnë te njëjtit treg. 

ARKEP me qëllim të përcaktimit e produkteve/sherbimeve që bien në tregun përkatës për origjinimin e 
thirrjeve me shumicë në rrjetet telefonike publike të ofruara në një vend fiks do të analizoj  
zëvendësueshmërinë nga ana e kërkesës dhe ofertës përkatësisht:   

 shkallën e kufizimeve të drejtpërdrejta që lindin nga prania e një numri të ofruesve të shërbimeve në 
ofrimin e thirrjes me zë  fikse me shumicë; 

 fushëveprimi gjeografik i tregut përkatës; dhe 

 përbërja e tregut të produkteve. 

Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës së tregut me shumicë  

Duke marrë në konsideratë se origjinimi i thirrjes mund të jetë ose i vetë-furnizuar nga operatori i rrjetit për 
nevojat veta të shitjes me pakicë ose i ofruar nga një operator i rrjetit për palët e treta,   këto palë të treta mund 
të jenë operatorët C(P)S, ofruesit e shërbimeve te Internetit, etj.  

Siç është theksuar në Kapitullin II dhe III të këtij Raporti, funksionet e CS/CPS janë thelbësore për t’u ofruar 
thirrje Fikse kombëtare dhe ndërkombëtare, parpaguesve ne tregjet me pakicë të cilat  mund të ofrohen të 
ndara. Në munges të detyrimit rregullator për ofrimin e origjinimit të thirrjeve me shumicë kjo do të ishte e 
pamundur. Prandaj origjinimi i thirrjeve me shumicë është produkt që nevojitet për të siguruar ofrimin e 
CS/CPS në tregjet me pakicë.  

Vetëm operatori që posedon lidhjen e përdorueseve fundor mund të ofrojë shërbime për origjinim të thirrjes 
me shumicë. Prandaj, ndërmarrjet që dëshirojnë marrjen e shërbime të origjinim të thirrjeve nga një operatorë 
i tillë, nuk janë në gjendje të zëvendësojnë shërbimet e veta me ato te një operator te rrjetit te qasjes nëse 
çmimi i shërbimit të tillë rritet.  

Operatori tjetër/alternativ që dëshiron të ofrojë shërbimet CPS për konsumatorë te operatorit X, nuk mund 
të përdorë shërbimet për origjinimtë thirrjeve nga operatori Y si një zëvendësim të mundshëm te shërbimeve 
te origjinimit të thirrjeve të  operatorit X. 

Rritja e çmimit të origjinimit te thirrjeve me shumicë do të reflektohet në nivelin e shitjes me pakicë, përveç 
nëse ofruesi i shërbimeve të shitjes me pakicë absorbon vet rritjen e çmimit. Një rritje e tillë do të ndikojë, në 
të njëjtën mënyrë si në anën me pakicë të rrjetit të operatorit poashtu edhe tek palët e treta që kërkojnë 
origjinim te thirrjeve me shumicë. Kjo do të thotë që një operator i cili ngrit çmimet e shitjes me shumicë të 
origjinimit te thirrjeve do të përfundojë, ose me uljen e marzhave të fitimit nga shitjet me pakicë ose me 
ngritjen e çmimeve për shërbimet e veta të shitjes me pakicë. Kjo mund të shërbej si një limitim për rritjen e 
çmimeve. 

Për më tepër, pala thirrëse ka mundësin për të zgjedhur operatorin origjinues të bazuar kryesisht në nivelin 
e çmimeve të shitjes me pakicë. Nëse rritja e kostos së thirrjes është e ndjeshme për palën thirrëse, gjasat janë 
me te mëdha që ky i fundit të ndërrojë ofruesin e shërbimeve me pakicë. Mundësia për të kaluar në një 
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operator tjetër origjinues, të rrjetit të qasjes imponon një kufizim të çmimit të thirrjeve te origjinuara me 
shumicë të ofruara nga një operator i rrjetit të qasjes.  

Një alternativë e drejtpërdrejtë për blerjen e origjinimit te thirrjeve me shumicë është që të ndërtoj rrjetin e 
vetë të qasjes në mënyrë që të lidhë drejtpërdrejt përdoruesit fundor. Një operator që hyn në treg  mund të 
vendosë për të blerë ose marrë me  qira lidhjet ekzistuese për të lidhur në rrjet përdoruesit fundor (p. sh. kjo 
mund të bëhet duke marre me qira laqet lokale ose  linjat me qira). ARKEP beson se asnjëra nga këto alternativa nuk 
janë zëvendësues të përshtatshëm për origjinim të thirrjeve. Shërbime të tilla nuk janë funksionalisht të 
barasvlershme me origjinimin me shumicë të thirrjeve, në atë se ato ofrojnë qasje të dedikuar për përdoruesit 
fundor, kjo gjithashtu reflektohet edhe në koston e tyre. Ndërsa në rastin e origjinimit te thirrjes me shumicë 
ofruesi i shërbimit paguan vetëm për kapacitetin e komutuar (switched), blerja e linjave të huazuara dhe 
bashkëshfrytëzimi i laqeve lokale kërkon një angazhim të konsiderueshëm financiar. Për këtë arsye ARKEP  
konsideron si të pamundur kalimin e menjëhershëm të ofruesve të shërbimeve nga shërbimet me shumicë 
për origjinim te thirrjes ne linja me qira ose bashkeshfrytezim te lakut lokal, si përgjigje ne rritje te çmimit. 

Zëvendësueshmëria  nga ana e ofertës në tregun me shumicë 

Gjatë shqyrtimit të zëvendësueshmërisë nga ana e ofertës, çështje kyçe që duhet pyetur është nëse një ofrues 
i ardhshëm do të hyjë në treg si përgjigje ne një rritje të vogël, por të rëndësishme të çmimit të origjinimit te 
thirrjes me shumicë nga ana e një monopolisti hipotetik. 

Siç u shpjegua më herët (në pjesën parë të këtij dokumenti), tashme janë dy infrastruktura kabllore të  shtrira 
nga operatori alternativ (IPKO dhe Kujtesa.Net), të cilat funksionojnë që nga viti 2006. Përmes kësaj 
infrastrukture fillimisht u ofruan shërbimet e internetit me brez të gjere “broadband”, shërbimet televizive  
kabllore si dhe nga viti 2008 përtkatsisht 2014 filluan të ofrohen edhe shërbimet e telefonisë fikse. Ky shërbim 
u mundëson përdoruesve të bëjnë thirrje përbrenda rrjetit (on-net), thirrje drejt rrjeteve tjera kombëtare qoftë 
në fiks apo mobil dhe thirrje ndërkombëtare. Për këtë arsye është e përshtatshme për t'u marrë parasysh qe 
origjinimi i thirrjeve përmes rrjetit kabllor t’i takojë të njëjtit treg relevant. 

Duke marr parasysh analizat e lartshënuar, pasi që pala thirrëse mund të zgjedh që të realizoj thirrjen nga operatori (në 
nivel me pakicë), një operator C(P)S, ose një operator tjetër të rrjetit i cili ofron qasje dhe shërbime të thirrjes, ARKEP 
konsideron se te gjitha thirrjet e origjinuara nga të gjitha rrjetet e telefonisë Fikse  i takojnë të njëjtit treg. 

Tregu relevant gjeografik 

Tregu relevant gjeografik përfshin zonën në të cilën ndërmarrjet e interesuara janë të përfshira në ofertën dhe 
kërkesën e produkteve/shërbimeve, në të cilën kushtet e konkurrencës janë mjaftueshëm homogjene dhe 
mund të dallohen nga zonat fqinje ku në ato zona kushtet e konkurrencës janë mjaft të ndryshme. 

Bazuar në këto përkufizime dhe kushtet e tregut të përshkruara më parë, ARKEP konsideron se tregu 
relevant gjeografik për ofrimin e shërbimeve me shumicë i origjinimit të thirrjeve për nga fushëveprimi është 
i natyrës  kombëtare. Kjo pikëpamje mbështetet edhe nga fakti se të gjithë operatorët e telefonisë fikse 
operojnë në nivel kombëtar dhe shërbimet e tyre në aspektin e çmimeve dhe 
disponueshmërisë/mbulueshmëris së regjioneve të ndryshme gjeografike nuk dallojnë. 

4.1.5. KONLUZION MBI DEFINIMIN E TREGUT  

Pas analizimit të zëvendësueshmërisë nga ana kërkesës dhe ofertës të origjinimit të thirrjeve në rrjetin 
publike telefonik në lokacion Fiks  (tani e tutje referuar si origjinim i thirrjeve Fikse) të disponueshme në 
Kosovë, ARKEP konstaton se ky treg  mbulon të gjithë territorin e Republikës së Kosovës (treg kombëtare) 
dhe përfshin bartjen e thirrjeve përmes rrjetit fiks prej pikës terminuese (përdoruesit fundor) deri tek nyja e 
parë komutuese kur interkoneksioni  është (ose mund të jetë) implemementuar. Përkufizim i tillë i këtij tregu 
përfshin origjinimin e thirrjeve Fikse të ofruara përmes rrjetit publik telefonik në Kosovë. Në përputhje me 
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rezultatet e analizës së tregut të qasjes në nivel me pakicë,  origjinimi i  thirrjeve  nëpërmjet të gjitha mjetet 
për qasje fikse janë të përfshira në treg. Në analogji në tregun në nivel me pakicë të telefonisë Fikse 
kombëtare/Ndërkombëtare, shërbimi i origjinimit të thirrjeve Fikse të ofruara përmes VoIP janë të përfshira 
në këtë treg,  vetëm në atë masë që këto shërbime VoIP ofrojnë cilësisë, funksionalitetit (duke përfshirë 
numeracionin) dhe besueshmërinë të krahasueshme me ato të shërbimeve telefonike  zërit të ofruara  përmes 
rrjeteve PSTN (p.sh. shërbime VoIP të menaxhuar) ndërsa  origjinimi i thirrjeve mobile është përjashtuar nga 
ky treg. 

Analiza e tregut përkatës 

Ne këtë round, ARKEP do të analizoj të dhënat e tregut, nëse ndonjë operator i rrjetit dhe shërbimeve te 
telefonis fikse ka mundësi të ketë FNT në tregun perkatës të identifikuara më parë, në përputhje me kriteret 
e parapara me Rregulloren dhe  Udhëzimet e Komisionit Europian, ku pozita dominues përcaktohet duke iu 
referuar një numri kriteresh dhe vlerësimi i te cilave bazohet në një analizë të tregut të parashikuar,  bazuar 
në kushtet ekzistuese të tregut dhe duke u mbështetur në prova.  

Sipas pikëpamjes së ARKEP, kriteret më të rëndësishme që do të përdoren për të përcaktuar praninë e pozitës 
dominuese në tregjet në fjalë janë: 

 Pjesa e tregut; 

 Ekonomitë e shkallës dhe fushë-veprimit; 

 Integrim vertikal; 

 Konkurrenca e mundshme dhe  

 Fuqia kundërvepruese e blerësit 

Gjatë kryerjes së kësaj analize, ARKEP do të marrë parasysh një numër faktorësh që e karakterizojnë tregun 
e telefonisë fikse në Kosovë,  në veqanti do të analizoj zhvillimet në tregjun me shumice te telefonis fikse  dhe 
të marrë në konsideratë performancën aktuale të tregut për të vlerësuar karakteristika që mund të jenë të tilla 
per të justifikuar vendosjen apo heqjen e detyrimet rregullatore. Për këtë qëllim, ARKEP do të shqyrtojë 
faktorët e tregut, tendencat e trafikun me zë dhe kufizimet e jashtme-indirekte qe e karakterizojnë këtë treg.  

Pjesëmarrja e operatorëve në tregun përkatës 

Përkufizim tregut të origjinimit të thirrjeve ne rrjet fiks përbën një treg të justifikueshëm për ndërhyrje ex-
ante për faktin se  ky shërbim është “input” i cili kërkohet (përdoret) nga bartësit e thirrjeve për te ofruar thirrje 
telefonike përdoruesve fundor te rrjeteve fikse. Edhe pse ARKEP në vitin 2012 ka imponuar masat për ofrim 
te origjinimit të thirrjeve Fikse me shumicë ndaj operatorit me fuqi te ndjeshme ne ketë treg, deri me tani 
asnjë operator/ofrues i shërbimeve nuk ka kërkuar shërbime te tilla nga TK. Ekziston mundësia që ky 
problem te jete zgjedhur pasi qe secili nga operatoret ka ndërtuar rrejtin e vetë,  shërbimi i origjinimit të 
thirrjeve ne te kaluarën është  kërkuar edhe nga ofruesit e shërbimit te qasjes në Internet nëpërmjet dial-up. 
Megjithatë per shkak te kufizimeve teknologjike ne ofrimin e shpejtesis ky shërbim nuk eshte i 
kërkueshëm/atraktiv per  konsumatorët të cilët shërbimet e qasjen në internet i sigurojnë përmes 
teknologjive trjera si psdh ADSL, modem kabllore, kabllo optike etj, te cilat ofrojne shpejtesi dhe kualitet me 
te mire te qasjes ne internet etj.   

Pjesëmarrja (në %) e operatorëve të telefonisë fikse që aktualisht ofrojnë origjinim të thirrjeve Fikse përmes 
rrjetit PSTN dhe atij kabllore është matur mbi bazën e të dhënave të pranuara nga operatorët aktiv të 
telefonisë fikse, përkatësisht minutave dhe të ardhurat nga trafiku i origjinimit të thirrjeve Fikse të vetë-
furnizuara. 
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Për qëllime të kësaj analize janë marrë për bazë  të dhënat e trafikut të origjinuar në tregun përkatës si dhe të 
hyrat që operatorët të shërbimeve telefonike  Fikse Kombëtare dhe Nderkombetare  (thirrjeve kombëtare dhe 
ndërkombëtare). 

Në figurën 32 është paraqitur ndarja e tregut në përqindje në bazë të të ardhurave të gjeneruara nga 
operatoret e telefonis fikse  përkatësisht nga rrjetet e  TK , IPKO, Kujtesa.Net dhe mts D.O.O. 

 
Figura 32)  Pjsemarrëja në tregun e origjinimit të thirrjeve në rrjetin publik të telefonisë fikse 

 
Figura 33)  Pjesëmarrja në tregun e telefonisë fikse sipas përdoruesve 
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Figura 34)  Pjesëmarrja e operatorve në tregun e telefonisë fikse sipas trafikut të përgjithshëm 

Bazuar në të dhënat e paraqiturane  në figurat 33 dhe 34, ARKEP  arrin në përfundimin se gjatë periudhës së 

kësaj analize, TK do të vazhdojnë të jete një ndërë ofruesit kryesore në ofrimin e shërbimeve të telefonis fikse, 

megjithat është ne presion të vazhdueshëm  nga operatorët alternativë. 

Pozita e TK ka filluar të sfidohet kur operatori alternativ Ipko ka filluar me ofrimin e  shërbimeve të telefonisë 

fikse përmes qasjes kabllor, pjesëmarrja e tregut e Ipkos është rrit në mënyrë të qëndrueshme ku  në fund të 

vitit 2017 ka arritur të zotroj mbi 18% të tregut.  Gjithashtu operatori i dyte alternativ i cili filloi me ofrimin e 

shërbimeve të telefonis fikse përmes rrejtit kabllor ne vitin 2017 arriti ne 2% të tregut ndërsa operatori mts  

D.O.O. 27.03%.  Ne vitin 2017 pjesëmarrja e tregut të TK në aspektin e lidhjeve të qasjes ka rënë në nivelin me 

te ulet me rreth 57% te tregut.  

Rritja e vazhdueshme e numrit të parapaguesve aktiv të lidhjeve së qasjes fikse tek operatoret alternativ 
pergjat periudhës 2013-2017, dhe rënja ne vazhdimsi e parapaguesve te TK  tregon se tregu është 
konkurrues.  

 

Kontrolli e infrastrukturës jo lehtësisht e duplifikueshme  

Duhet të ceket se e gjithë qasja fikse në nivel me pakicë në Kosovë ofrohet nga ndërmarrjet vertikalisht të 

integruara të cilat përdorin linjat e tyre vetanake, edhe përkundër faktit se në treg ekziston ofertë në nivel me 

shumicë. Përderisa TK posedon  infrastrukturë që nuk është  lehtë për tu  duplifikuar, operatorët alternativ 

kanë shtrirë rrjetin e vet të qasjes fikse të bazuar në teknologjinë TV kabllore. Bazur në të dhënat e ARKEP, 

rrjeti kabllor eshte rrjeti me shtrirje  dhe përdorim me te madhe ne Kosovë per ka numri i qasjeve aktive ne 

internet te cilat potencialisht mund te ofroj edhe shërbimet e telefonis fikse.  

 

Në këtë drejtim, ARKEP konsideron se infrastruktura e TK është vështirë për tu duplifikuar nga ndonjë operator 

alternativ, sepse kërkon investime te mëdha  dhe  është  e paarritshme  përbrenda  një periudhe të shkurtër kohore, 
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megjithatë operatoret alternativ janë prezent ne nivel vendi me infrastruktur vetanake e bazuar ne teknologjinë  hybride 

fibër coaks –“HFC”. 

Integrimi vertikal  

Integrimin vertikal është faktor relevant që mund të ndikoj në sforcimin e  dominimit  të një ndërmarrjeje 
duke rezultuar kështu në krijimin e vështirësive për ndërmarrësit e ri potencial në treg. Kjo është si rrjedhojë 
e kontrollit të tregut me shumicë apo të tregut me pakicë. Integrimi vertikal si i tillë, mund t’i jep një përparësi 
ndërmarrjes së integruar në raport me konkurrentet e saj, sa i përket qasjes në tregjet e shitjes dhe të 
furnizimit.  

Gjithashtu e rëndësishme në këtë kontekst është fakti se, operatori i integruar vertikalisht me lloje të 
ndryshme të produkteve ka një përparësi të qartë konkurruese ndaj konkurrentëve të tij, nëse produktet e 
tilla i ofrohen si pako ( p.sh. qasja dhe shërbimet e zërit ose zëri dhe qasja e internetit apo Tv kabllore etj.) të 
cilat nuk mund të ofrohen nga konkurrentet për shkak të mungesës së produkteve përkatëse me shumicë që 
rezulton në kosto të lartë të hyrjes në treg.  

Në lidhje me tregun të telefonisë fikse, operatoret aktiv të telefonis fikse si TK, IPKO, Kujtesa dhe mts  janë 
të integruar vertikalisht, për ate se janë aktivë si në nivel të shitjes me shumicë ashtu edhe në atë të shitjes me 
pakicë me shtrirje kombëtare. Për këtë arsye, ARKEP arrin në përfundimin se ofruesit e qasjes dhe 
sherbimeve fikse në Kosovë mund të konkurrojnë në mënyrë të barabartë në këtë çështje, sepse të gjithë janë 
të integruar vertikalisht deri në atë pikë sa që çdo operator i vetëm mund të përdorë po aq fuqinë e tregut 
nga tregjet me shumicë ne tregjet me pakicë. 

Nderlidhur me kete, ARKEP arrin në përfundim se operatorët e rinj kanë krijuar rrjetin e tyre dhe aktualisht 
janë duke konkurruar me operatorin inkumbent TK, për këtë qëllim, ARKEP beson se integrimi vertikal nuk 
bënë dhe nuk duhet të jetë pengesë për hyrjen në treg. 

Ekonomia e shkalles dhe  fushë-veprimit,  

Ekonomitë e shkallës- ndodhin kur kostot mesatare të prodhimit zvogëlohen me rritjen e prodhimit, ku  një 

ndërmarrje me një volum të madh prodhimi është në gjendje të mbulojë kostot me një çmim më të ulët në 

krahasim me ndërmarrjet më të vogla. Mundësia për të siguruar kosto më të ulëta dhe çmime më të ulëta, 

përfaqëson një burim të rëndësishëm të përparësisë konkurruese në tregjet ku konkurrenca e çmimeve është 

forma kryesore e rivalitetit ndërmjet ndërmarrjeve.  

Ajo që vijon nga sa më sipër është se ekonomitë e shkallës janë karakteristike për proceset e prodhimit të 

karakterizuar nga kosto fikse të larta, që është një tipar i tregjeve të komunikimeve elektronike. Me fjalë të 

tjera, në bazë të kapaciteteve prodhuese ekzistuese, domethënë të infrastrukturës ekzistuese, çdo njësi shtesë 

shërbimi prodhohet me kosto fikse mesatare më të ulët për njësi të shërbimit. 

Duke iu referuar rastit konkret, TK ofron qasje dhe  shërbime fikse me pakicë për një kohë të gjatë, ka arritur 

të pozicionoj veten si njëri ndër ofruesit kryesor të shërbimve të qasjes në telefoninë fikse. Duke pasur 

parasysh shtrirjen e të rrjetit, TK në më shumë se 36,000 lidhje vazhdon të mbajë bazën më të madhe të 

konsumatorëve të sherbimeve te telefonis fikse dhe gjithashtu përfiton nga ekonomitë e mëdha të shkallës 

dhe rrjedhimisht, kostoja mesatare për linjë për ofrimin e shërbimeve të qasjes ka më shumë gjasa të jetë më 

e ulët se ato me të cilat ballafaqohen hyrësit e rinj. 

Pavarësisht nga ky vlerësim, ARKEP vëren se TK tani nuk gëzon më fuqin e ndieshme te tregut (FNT) që 

kishte me herët. Në thelb kjo është bërë e mundur falë zhvillimeve tekniko-teknologjike  e cila ka mundësuar 
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shfrytëzimin e infrastrukturave tjera të disponueshme në tregje të ndryshme, si p.sh. rrjeti TV kabllor hybrid 

(HFC), të cilat janë përshtatur për të ofruar edhe shërbimet  telefonike me zë. Duke i shfrytëzuar këto 

zhvillime, Ipko dhe Kujtesa si operatoret kyresor ne tregun brezgjer ofrojnë shërbime e telefonis fikse me zë 

përmes rrejtit HFC. Në këtë drejtim, meqenëse të dy operatoret kabllor mbajnë një bazë të madhe të 

konsumatorëve në tregjet e tjera të komunikimeve elektronike (tregu i shërbimeve me pakice brezgjer), janë 

operator të rrjetit të integruar vertikalisht dhe horizontalisht, gjithashtu gëzonjnë ekonomi të 

konsiderueshme të shkallës në ofrimin e shërbimeve të qasjes fikse me pakicë. 

Në këtë kontekst, ARKEP arrin në përfundimin se ndërsa ekonomitë e shkallës për TK pritet të mbesin të 

larta, ato nuk janë dhe nuk duhet të përbëjnë një pengesë të rëndësishme në hyrjen në treg brenda kornizës 

kohore të kësaj analize. Po ashtu ARKEP beson se duke pasur parasysh prezencën në treg të tre operatorve 

tjerë alternativ të cilët gjithashtu i gëzojn benifitet e  ekonomitë e shkallës, arri ne përfundim se TK nuk ka 

avantazh konkurrues mbi operatoret alternativ Ipko, KujtesaNet dhe mts D.O.O. dhe këta operatorët janë në 

fakt duke konkurruar në një masë me njëri-tjetrin. 

Ekonomitë e fushë-veprimit- karakterizohen nga një rënie në kostot mesatare të prodhimit të cilat mund të 
arrihen nëse një ndërmarrje prodhon një numër të caktuar të produkteve të lidhura ngushtë. Ato ndodhin 
nëse kostot totale të prodhimit të dy ose më shumë produkteve janë më të ulëta se prodhimi i këtyre 
produkteve nga ndërmarrje të ndara. Kjo paraqet një ekonomi kursimesh mbi kostot, e cila arriihet nga një 
veprim i përbashkët i një numri të aktiviteteve të ndryshme brenda të njëjtës kompani duke përdorur inputet 
e përbashkëta ose me shpërndarjen e tyre të përbashkët. 

Duke iu referuar kësaj, ARKEP vë në dukje se të gjith operatoret e rrejti fiks ofrojnë shërbime të shumëfishta 
direkt konsumatorit fundorë, duke përfshirë por mos u kufizuar në qasjen dhe thirrjet fikse dhe mobile,  
shërbime të qasjes brezgjer dhe sherbime  të TV  kabllortë, perveq KujtesaNet e cilet nuk ofron edhe shërbimet 
të telefonis mobile. Integrim horizontal mundëson që operatorët të përfitojnë nga ekonomitë e fushë-
veprimit, ku kostot mesatare të prodhimit janë më të ulëta, duke qenë se këto janë të përbashkëta për një 
gamë më të madhe shërbimesh.  

Përderisa operatorët e rrjetit aktiv në treg mund të përfitojnë nga ekonomitë e fushë-veprimit, hyrësit e rinj, 
nga ana tjetër, mund të arrijnë ekonomi të tilla vetëm nëse hyjnë në një numër të madh tregjesh dhe me 
shkallë të mjaftueshme. Kjo përsëri mund të jetë e vështirë pasi që kostot hyrëse të do të ishin të larta dhe në 
të njëjtën mënyrë do të ishte e vështirë të kthimi i investimeve ne rast te dalej nga tregu. Prandaj, ekonomitë 
e fushë-veprimit, sikurse ekonomitë e shkallës mund të pengojnë operatorët e rinj të hyjnë në treg.  

Nderlidhur me këtë, ARKEP është e mendimit se gjersa TK gëzon ekonomi të fushë-veprimit, hyrja e reja 
nuk janë penguar, kështu që sugjeron që ekonomitë e fushë-veprimit, edhe pse të dobishme për operatorin 
që gëzon ato, nuk përbëjnë një pengesë të rëndësishme për hyrjen në treg gjatë kohës së këtij analize. 

Për më tepër, ARKEP vëren se edhe operatorë tjerë kabllor  gjithashtu përfitojnë nga ekonomitë e fushë-

veprimit  në tregun e qasjes fikse me pakicë pasi që janë të integruar horizontalisht me oferta ne pako që 

perveq qasjes ne shermbie telefonike fikse  përfshin  qasjen ne internet dhe TV kabllorë. 

Adaj, ARKEP arrin në përfundimin se ekonomitë e fushë-veprimit nuk përbëjnë pengesë të pa kalueshme 

për hyrjen në treg, dhe konstaton se operatori ekzistues nuk kanë avantazh konkurrues ndermejt njëra 

tjetres, pasi që të që të gjithë janë të integruar horizontalisht dhe në këtë mënyrë përfitojnë nga ekonomitë e 

fushë-veprimit. 

Fuqia kundervepruese e blerjes ekziston kur një konsumator që përdor një shërbim të caktuar me shumicë 

ka një forcë të tillë ekonomike që mundëson që ai të përgjigjet ndaj rritjes së çmimit ose në një kërcënim të 
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rritjes së çmimit të këtij shërbimi me shumicë brenda një kohe të arsyeshme në atë mënyrë që ai fillon blerjen 

nga një operator tjetër. 

Konsumatorët me një pozitë të fortë negociuese mund të formojnë në mënyrë të konsiderueshme nivelin e 

konkurrencës në një treg pasi kjo do të tentojë të kufizojë aftësinë e ndërmarrjeve për të ushtruar fuqin e sajë 

ne  treg dhe për të vepruar në mënyrë të pavarur nga klientët e saj. Në fakt, kur konsumatorët mund të 

ushtrojnë presion të konsiderueshëm ndaj një furnizuesit të një produkti apo shërbimi, ata mund të ndalojnë 

në mënyrë efektive një përpjekje për të rritur çmimet nga ofruesit e shërbimeve. Megjithatë, niveli i fuqisë 

kundërvepruese blerëse do të varet nga fakti nëse konsumatorët në fillim mund të zgjedhin të ndërpresin 

shërbimin që ofrohet nga një ofrues i caktuar dhe të kalojnë tek ofruesit alternativë brenda një periudhe të 

shkurtër kohore. 

ARKEP vë në dukje se konsumatorët kanë mundësinë e marrjes së qasjes me pakicë në rrjetin telefonik publik 

fiks nga një numër operatorësh. Duke pasur parasysh këtë, konsumatorët potencialisht mund të ushtrojnë 

fuqi kundërvepruese blerëse për të kufizuar në mënyrë të mjaftueshme çdo fuqi të tregut që gëzon një 

operator lokal. Megjithatë, lehtësia me të cilën konsumatorët mund të kalojnë nga një opsion në tjetrin nuk 

varet vetëm nga sfera e shërbimeve që disponohen nga operatorët e ndryshëm. Në thelb, gjithashtu varet 

nëse barrierat për kalimin të cilat janë të rëndësishme dhe për këtë arsye përbëjnë një pengesë për 

konsumatorët për të ndryshuar një shërbim  

Sa i përket shërbimeve alternative të ofruara nga operatoret e telefonisë fikse, të gjithë ofrojnë një sërë pakosh 

të ngashjme, në aspektin e cilësisë së shërbimit dhe çmimeve; 

Konkurrenca potenciale  

Konkurenca potenciale i referohet perspektivës së ndërmarrjeve të reja që hyjnë në treg brenda një periudhe 

të shkurtër kohore ose operatorëve ekzistues të aftë për të konkurruar me operatorin inkumbent. Në thelb, 

kërcënimi i dukshëm i konkurrencës mund të jetë i mjaftueshëm për të kufizuar sjelljen e pozitës dominuese 

të operatorit inkumbent. 

Siç kemi teksuar me parë, tashmë  janë evidente se viteve të fundit ne sektorin e telefonisë fikse  ka pasur 

hyrej te operatorve te rinjë. Që nga viti 2006, kur IPKO filloi të ofrojë qasje në kabllo për ofrimin e shërbimeve 

të telefonisë fikse, gjatë viteve të njëpasnjëshme, pjesëmarrja e tregut në Ipkos u rrit në mënyrë të 

qëndrueshme. Operatoi i tret alternativ Kujtesa.Net filloi me ofrimin e shërbimeve ne vitin 2014, pas hyrje ne 

treg te operatorit te katërt mts D.O.O. dhe shkëputjes rreth 33,000 lidhje gjat periudhës 2013 – 2017  pjesa e 

tregut të TK në lidhje me qasjes fikse ra ne 58% në fund të viti 2017.  

Duke pasur parasysh këtë, ARKEP argumenton se operatoret e qasjes  dhe sherbimeve fikse janë duke 

konkurruar, dhe po ashtu duke ushtruar një kufizim konkurrues ndaj operatorit inkumbent TK, duke ofruar 

shërbime me pakicë dhe shumicë të vetë-furnizuara, të cilat janë plotësisht të zëvendësueshme me ofertat e 

TK. Për më tepër, ARKEP beson se ky trend do të vazhdojë të materializohet gjatë kornizës kohore të kësaj 

analize dhe se pjesëmarrja e tregut të TK do të zvogëlohet më tej nga konkurrenca. 

Në bazë të këtyre fakteve ARKEP beson se asnjë operator në tregjet e qasjes dhe sherbimeve fikse nuk është 

në gjendje të sillet në mënyrë të pavarur nga konkurrentët dhe konsumatorët fundor. 
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 KONKLUZION MBI OFNT  

Bazuar në gjetjet dhe faktet e pëmendura më lart, ARKEP  konkludon se asnjë operator nuk është në gjendje 

të sillet në mënyrë të pavarur  nga konkurrentët dhe konsumatorët fundor në tregun: 

 Origjinim i thirrjeve Fikse 

 Ky përfundim mbështetet nga një numër faktorësh, duke përfshirë: 

 

 Rënia e ngadaltë por e vazhdueshme e pjesëmarrjes në treg e operatorit inkumbent TK  gjatë pesë 

viteve të fundit 

 Nuk ka barriera të rëndësishme për hyrjen në treg që mund të pengojnë konkurrencën efektive të 

tregut; 

 Të gjith operatoret aktiv në treg janë të integruar vertikalisht dhe horizontalisht duke përfituar nga 

ekonomitë e shkallës dhe fushë-veprimit; 

 Përdorimi i telefonave mobil përbën një kufizim të tërthortë të konsiderueshëm në çmimet e 

shërbimeve fikse, pasi konsumatorët po bëjnë më shumë thirrje nga rrjetet mobile se sa ne rrjetet 

fikse; 

Pasi që është identifikuar tregu përkatës me shumicë për ofrimin e thirrjeve në rrjetet publike telefonike 

fikse, duke qenë se Rekomandimin i Komisionit Evrpoian mbi tregjet relevante brenda sektorit të 

komunikimeve elektronike, i vitit 2014 këtë treg e ka hequr nga lista e tregjeve per ndërhyrje ex-ante. 

Sidoqoftë, sipas Rekomandimit të njëjtë, është e mundur që Autoritetet Rregullatore Nacionale – ARN, të 

rregullojnë tregjet e pa listuara, kur kjo justifikohet nga rrethanat kombëtare.  

Për të përcaktuar nëse tregjet e pa listuara ende kërkojnë ndërhyrje rregullatore, ex ante ARN-të  duhet të 

kryejnë testin e tre kritereve. Një treg i identifikuar është subjekt i rregullimit ex ante vetëm nëse të tre 

kriteret kumulative janë plotësuar. Në anën tjetër, nëse vlerësimi i tregut nuk plotëson ndonjë nga tre 

kriteret, asnjë rregullim ex ante nuk do të ishte i nevojshem. Nëse tregu në fjalë tashmë i nënshtrohet 

rregullimit ex ante, atëherë ky treg duhet te derregullohet. 

Neni 4.5 i Rregullores  mbi Analizat e tregut percakton se “ Për tregjet listuara/renditura në nenin 4.3 të 

kësaj rregulloreje, Autoriteti akoma mund të konsideroj të nevojshme, në bazë të rrethanave të caktuara 

kombëtare, për të kryer testin e tre kritereve, të përmendur në nenin 4.4 të kësaj rregulloreje. Autoriteti mund 

të konkludoj se testi tre-kriteri është ose nuk është plotësuar në rrethanat kombëtare. Nëse testi i trekritereve nuk 

plotësohet për një treg të caktuar të listuar në nenin 4.3 të kësaj Rregulloreje, Autoriteti nuk duhet të imponojë 

detyrime rregullatore në atë treg”  

Duke e bërë një gjë të tillë, Autoriteti duhet të vlerësojë nëse tregu i ri i përcaktuar i përmbushë tri kriteret 

në vijim: 

1. Prezenca e barrierave të larta dhe jo–kalimtare për të hyrë në treg, të cilat mund të jenë të natyrës 

strukturore, rregullatore apo ligjore. 

2. Një strukturë e tregut e cila nuk synon drejt konkurrencës efektive brenda një periudhe kohore 

përkatëse. Aplikimi i këtij kriteri përfshinë edhe ekzaminimin e gjendjes së konkurrencës pas 

barrierave të hyrjes, dhe 

3. Pamjaftueshmëria e ligjit të konkurences për të adresuar në mënyrë të përshtatshme dështimin e 

tregut të marrë në shqyrtim 
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Vlersimi i tre kritereve komulative  

Kriteri i parë: në vlerësimi i këtij kriteri, ARKEP shqyrton nëse tregu me shumicë në fjalë i nënshtrohet 

barrierave të larta dhe jo tranzitore për hyrjen.  

Në vlerësimin nëse tregjet e origjinimit të thirrjeve në rrjetin publike telefonik në lokacion janë subjekt i 

barrierave të larta dhe kalimtare për hyrje ne treg,  ARKEP analizon një numër faktorësh që mund të 

krijojnë barriera të tilla dhe pengojnë hyrjen në tregun e origjinimit të thirrjeve fikse. 

Nga provat e paraqitura më lart, ARKEP nuk identifikoi ndonjë pengesë për hyrjen në treg që mund të 

pengonte konkurrencën efektive të tregut. Pavarësisht se TK gëzojnë ekonomitë e shkallës dhe fushë-

veprimit, dhe gjithashtu duke qenë një operator i integruar vertikalisht, ARKEP arrin në përfundimin se 

edhe operatoret tjerë në treg gëzojnë kushte të ngjashme dhe prandaj konkurojnë me operatorin incumbent. 

ARKEP arrin në perfundim se pavarësisht nga prania e kostove të larta të pakthyeshme në shtrirjen e një 

rrjeti të ri qasjes, hyrje të reja kanë ndodhur. Për më tepër, me shtrirjen e rrjeteve tjera broadband, 

operatorët e rinj kanë arritur të hyjnë edhe ne tregun e origjinimit të thirrjeve në lokacion fiks dhe po 

paraqesin një pengesë indirekte. Për këtë arsye, ARKEP konkludon se ndonëse ekzistojnë barriera të 

mundshme për hyrje, ato nuk kanë kufizuar hyrjen në treg. 

Rrjedhimisht kjo  nënkupton që kriteri i parë nuk është përmbushur dhe për këtë arsye tregu për origjinimit 

të thirrjeve në rrjetin publike telefonik në lokacion nuk duhet të jetë më subjekt i rregullimit ex ante.  

Komisioni i Evropian gjithashtu ka ofruar një mundësi të tillë në shënimet shpjeguese të rekomandimit të 

vitit 2007 mbi tregjet përkatëse të produkteve dhe shërbimeve brenda sektorit të komunikimeve elektronike 

të ndieshme ndaj rregullimin ex-ante. Ku sipas Komisionit "prania e barrierave të larta dhe jo kalimtare, 

megjithëse një kusht i domosdoshëm, në vetvete nuk është kusht i mjaftueshëm për të garantuar përfshirjen e një tregu 

të përcaktuar." Komisioni me tej vazhdon të nënvizojë se "duke pasur parasysh karakterin dinamik të tregjeve të 

komunikimeve elektronike gjithashtu duhet të merren në konsideratë mundësitë që tregu ka prirje të shkoj drejt një 

rezultati konkurrues, pavarësisht nga pengesat e larta dhe jo-kalimtare për hyrjen”. 

Në mbështetje të përfundimit të saj të një rezultati konkurrues për tregun e origjinimit si rezultat i 

vlerësimit të kriterit të parë, ARKEP gjithashtu shqyrton gjendjen e konkurrencës në këtë treg. Për këtë 

qëllim, ARKEP ka marrë parasysh faktin se edhe kur një treg karakterizohet nga pengesa të larta për hyrje, 

faktorë të tjerë strukturorë ose karakteristika të tregut mund të nënkuptojnë që tregu tenton drejt 

konkurrencës efektive. 

Kriteri dytë: në këtë vlerësim këtij kriteri, ARKEP shqyrton dhe analizon  disa karakteristika dhe tregues të 

tregut që do të hedhin dritë mbi atë nëse tregu i origjinimit të thirrjeve fikse është duke lëvizur drejt një 

rezultati konkurrues. 

Fillimisht ARKEP vë në dukje se pjesa e tregut të TK  në fund të vitit 2017 ka rënë në 57.41% pasi rreth 

33,143 lidhje janë çkyqur gjatë periudhës 2013-2017. Për më tepër, ARKEP gjithashtu sqaron se  numri i 

lidhjeve/parpaguesve të telefonisë fikse të operatorëve alternativë  janë rritur  nga 9,661  në 26,961 

parapagues gjatë  periudhës 2013-2017. Kjo pra nënkupton që operatorët alternativ janë në gjendje të 

konkurrojë dhe të tërheqin konsumatorët nga TK.  

Sa i përket alternativave në dispozicion të shërbimeve të telefonisë fikse të ofruara nga TK dhe operatorët 

alternativë, të gjithë ofrojnë një sërë pakosh të ngjashme, në aspektin e cilësisë, shërbimeve dhe çmimeve, 

me ato që ofrohen nga TK. Në këtë drejtim, ARKEP konkludon se konsumatorët kanë mundësinë të kalojnë 
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nga një operator tek operatori tjeter dhe të zgjedhin ofruesin e shërbimeve të telefonisë fikse nga secili prej 

këtyre operatorëve. 

Duke u fokusuar në kërkesën në rritje të konsumatorëve për përdorim të paketave të shërbimeve të 

komunikimeve elektronike, parashikohet që konkurenca në këtë treg të karakterizohet nga një mbizotërim i 

fuqishëm që do të mbulojë kryesisht prej shërbimeve në pako si: qasjen, shërbimin telefonik,  internetit 

brezgjerë  dhe shërbimin e televizionit kabllor/IPTV.  

Për me shumë,  ndryshimi i sjelljes së konsumatorëve kundrejt shërbimeve të tjera të komunikimeve 

elektonike si mobile dhe ato përmes aplikacioneve OTT, po çojnë në një rënie të kërkesës për shërbime të 

telefonisë fikse. Këtë sjellje të konsumatorëve e  vërtetojnë të dhënat në figurën 16  ku shihet qartë se trafiku 

dalës nga rrjetet mobile përbëjnë pjesën më të madhe (95%) të trafikut të gjeneruar në total.  

Prezenca e tre e me shumë se tre operatorve me një numër pakosh ne treg, zhvillimet tekoniko-teknologjike 

dhe konvergjences e sherbimeve janë në disfavor per çdo operator qoftë edhe me  pjesëmarrje të lartë në 

treg, te mund te sillet si i pavarur nga konkurrentët dhe nga konsumatorët fundor. Prandaj ARKEP 

konsideron se kriteri i dytë nuk plotësohet.  

Kriteri i tretë 

Në vlerësimin e kriterit të tretë, i cili do të bëhet në mënyrë të pavarur nga gjetjet dhe konkluzionet e 

vlerësimin e dy kritereve të para, ARKEP konsideron se deri në çfarë mase është e mundur të supozohet se 

kufizimet në konkurrencë apo dështimet e mundshme të tregut mund të lindin ende në tregun e origjinimit 

të thirrjeve fikse. Në këtë drejtim, ARKEP vlerëson nëse ligji i konkurrencës në vetvete është i mjaftueshëm 

për të adresuar në mënyrë të përshtatshme dështimin e tregut në mënyrë që të siguroj një korrigjim adekuat 

të mangësive në treg. 

ARKEP vëren se, duke pasur parasysh karakteristikat e tregut të analizuar, asnjë nga operatorët nuk mund 

të lejojë që të angazhohet në sjellje anti-konkurruese duke rritur çmimin e shërbimeve të tyre ose duke ulur 

nivelin e cilësisë së shërbimit të tyre pa humbur klientët. Asnjë operator nuk mund të sillet në mënyrë të 

pavarur nga konkurrentët, pasi të gjithë ofruesit e rrjetit,  ofrojnë shërbime kudo dhe kanë kapacitet të 

mjaftueshëm për të trajtuar kërkesat dhe vëllime më të mëdha të trafikut. Çdo rritje e tillë e çmimeve do të 

rezultojë në një zhvendosje të konsumatorëve nga ky operator tek operatoi konkurrent. Gjithashtu, 

përdorimi i telefonisë mobile është një pengesë e fortë indirekte në shërbimet e telefonisë fikse. Duke pasur 

parasysh këtë, ARKEP konsideron se, për të konsoliduar vëllimet e trafikut me zë, asnjë nga operatorët 

lokal nuk do të rrisin tarifat e telefonisë fikse ose do të veproj në menyë jo-konkurruese në mungesë të 

rregullimit. 

Prandaj ARKEP arrin në përfundimin se ky treg në strukturë  është  konkurrues dhe për këtë arsye klientët 

mbrohen nëpërmjet forcave të tregut. Rrjedhimisht, mbetet një hapësirë e kufizuar për ndërhyrjen 

rregullatore ex ante. ARKEP e konsideron si shumë të vështirë që këta faktorë të ndryshojnë brenda 

kornizës kohore të kësaj analize,  prandaj konkludon se ekziston një hapësirë e kufizuar për mangësitë 

konkurruese në tregun e qasjes fikse në të ardhmen. Megjithatë, në mungesë të rregullimit ex ante, AKK 

mund të trajtojë në mënyrë efektive çdo çështje të mundshme që mund të dalë në tregun vendor të 

origjinimit tëthirrjeve fikse, nëpërmjet rregullimit ex post. 
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Implikimet rregullatore 

 

ARKEP  konkludon se tregu i origjinimit te thirrjeve me shumicë është konkurrues, dhe asnjë ndërmarrje 
nuk gëzon FNT në ofrimin e shërbimeve origjinimit te thirrjeve me shumicë ne rrjetet fikse. 

Duke pasur parasysh këto konkluzione dhe  dispozitat e Rregullores, ARKEP nuk do të imponoj detyrime 
rregullatore për ndërmarrjet aktive në tregun me shumicë të  origjinimit te thirrjeve. 

ARKEP do të tërheqë, masat ekzistuese rregullatore që rregullojnë ofrimin e shërbimeve  me shumicë  të 
origjinimit të thirrjeve nga TK.Sh.A.  

Me qëllim që të ketë një tranzicion të qetë nga një treg i rregulluar në një treg pa rregulluar, ARKEP do 
të tërheqë detyrimet ekzistuese brenda 30 ditëve kalendarike pas publikimit të vendimit përfundimtar 
lidhur me këtë treg.  

ARKEP konsideron se, duke pasur parasysh natyrën dinamike të tregjeve të komunikimeve elektronike, 
është e rëndësishme që të mbikqyret me përparimin dhe zhvillimet në tregje të tilla. Për këtë qëllim, 
ARKEP synon të analizojë tendencat dhe zhvillimet e tregut origjinimit të thirrjeve në baza të 
vazhdueshme dhe mbetet i përkushtuar për të inicuar një analizë të re të tregut në çdo moment në 
përgjigje të çdo përkeqësimi të nivelit konkurrues në tregun e identifikuar. 
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KAPITULLI V 

Terminimi i thirrjeve 

 

Për të realizuar thirrjet midis rrjeteve dhe për t’iu dhënë mundësinë përdoruesve të rrjeteve të tyre të përdorin  
shërbimet e ofruara nga operatore të tjerë, operatoret e rrjeteve telefonike, duhet te kenë marrëveshje të 
interkoneksionit me njeri  tjetrin. Kërkesa për ketë shërbim vjen nga shërbimi me pakice i thirrjeve të 
destinuar ne rrjetin fiks. Për të përfunduar këtë thirrje, operatori ka nevoje për shërbimin e terminimit te 
thirrjes nga operatori i rrjetit fiks. Nëse një përdorues i  telefonisë fikse origjinon një thirrje drejt një përdoruesi 
te një operatori  të rrjetit të telefonisë fikse, operatori nga rrjeti i te cilit origjinohet thirrja duhet te paguajë 
operatorit i cili përfundon (terminon) thirrjen, një tarifë për përdorimin e rrjetit e cila quhet tarifë terminimi. 
Shërbimi i terminimit të thirrjeve të ofruar nga operatori i rrjetit fiks duhet te përfshije edhe vet-furnizimin e 
terminimit nga operatori i rrjetit fiks d.m.th.  terminimi i thirrjeve i ofruar anës me pakicë e operatorit të rrjetit 
fiks (thirrjet e origjiniuara dhe të terminuara brenda rrjetit të operatorit). 

Përkufizimi i Tregut 

Në rekomandimet e Komisionit Evropian të vitit 2007 si dhe ato te vitit 2014, ndër tregjet te cilat komisioni 
rekomandon si një treg relevant për vlerësim nga ana e Rregullatorëve është tregu me shumicë i  terminimit 
të thirrjeve, kjo përfshin shërbimet e interkoneksionit dhe terminimit, shërbime këto të cilat janë të nevojshme 
për ofruesit për terminimi e thirrjeve në rrjetin fiks. 

ARKEP, në vazhdim ka shqyrtuar përshtatshmërinë e rekomandimit të KE-së në raport me kushtet e tregut 
në Kosovë për të përcaktuar shërbimet e terminimit të thirrjeve si treg relevant me shumicë për ndërhyrje ex-
ante.  

Procesi i përkufizimit të Tregut 

Qëllimi i procesit të definimit të tregut është të identifikojë produktet/shërbimet të cilat janë të 
zëvendësueshme në mënyrë të mjaftueshme, jo vetëm në bazë të karakteristikave të tyre objektive, por edhe 
nga vetitë të cilat janë të përshtatshme në mënyrë të veçantë për t’i përmbushur nevojat konstante të 
ofruesve/përdoruesve, çmimet e tyre, qëllimin e përdorimit, si dhe kushteve të konkurrencës dhe/apo 
strukturës së ofertës dhe kërkesës në tregun përkatës. Janë dy aspekte qe duhet te merren parasysh gjate 
përkufizimit te një tregu përkatës:  

 produktet përkatëse që duhet përfshirë në të njëjtin treg, dhe  

 shtrirjen gjeografike të tregut.  

ARKEP ka marrë në konsideratë rekomandime e komisionit evropian dhe ka përcaktuar në Rregullore tregun 
e shërbimeve të terminimit të thirrjeve në rrjetin telefonik publik te ofruar në lokacion fiks si treg relevant me 
shumicë për ndërhyrje ex-ante.  

Me terminim të thirrjeve nënkuptojmë funksionet e  komutimit dhe kompletimit të thirrjeve në pikat 
terminuese.  Terminimi përfshinë bartjen e thirrjeve nga përfundimi i fazës së parë (origjinimit të thirrjes 
/pikën e interkoneksionit), deri te përdoruesi fundor i thirrur. 

Për të konstatuar se, nëse terminimi i thirrjeve ne rrjetet fikse përbën një treg te veçante për secilin operator, 
apo duhet përfshirë si shërbim në të njëjtin treg si origjinimi i thirrjeve, apo ekziston një treg i përbashkët i 
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terminimit për te gjithë operatoret fikse (dhe/ose mobil), ARKEP ka dhënë përgjigje këtyre pyetjeve, duke 
shqyrtuar mundësinë e zëvendësueshmërisë së shërbimeve të terminimit te thirrjeve nga ana e kërkesës dhe 
ofertës ne dy nivelet e tregut dhe atë ne tregun me pakice dhe shumice.  

Tregu me Pakicë 

Çdo thirrje në një numër të caktuar do të rezultojë në bartjen e thirrjes në telefon të veçantë fiks me të cilën 
numri i thirrur është i lidhur. Pasi çdo numër i telefonit  është unik sa i përket  vendndodhjes fikse të një 
përdoruesi të caktuar, për te cilën pala që është duke bërë thirrjen është në dijeni, edhe pse ai/ajo mund te 
mos jetë ne dijeni se cili ofrues i rrjetit është duke bërë "hostingun" e palës se thirrur. Nuk ka gjasa që pala që 
është duke e bërë thirrjen te ketë ndikim ne zgjedhjen e rrjetit te palës se thirrur. 

Operatorët kanë tendencë për t’iu ofruar përdorueseve të tyre një gamë të tërë të shërbimeve të thirrjeve me 
pakicë si një grup, i cili në praktikë nuk përfshinë terminimin e thirrjes fikse si një shërbim të veçantë. 
Përdoruesit kërkojnë mundësinë për të komunikuar me përdorues të tjerë të nivelit me pakicë pavarësisht 
nga rrjeti me të cilin ata janë të lidhur. Si rezultat, operatorët duhen të ndërlidhën me rrjetet e njëri-tjetrit në 
mënyrë që të mundësojnë bartjen e thirrjeve në mënyrë koherente midis tyre dhe të terminohen  në linjën e 
përdoruesit të thirrur. Prandaj nga kjo rezulton që, nevoja për terminimin  me shumicë është e nxitur nga 
shërbimi i thirrjeve të shitjes me pakicë. 

Përveç kërkesave nga operatorët e rrjeteve tjera dhe operatorëve CS/CPS që origjinojnë thirrje, për terminim 
të thirrjeve në rrjetin fiks tek palët e thirrura, terminimi i thirrjeve me shumicë gjithashtu mund të jetë i vetë-
furnizuar nga operatorët e rrjetit që përcjellin thirrjet brenda rrjetit “on-net”. 

Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës   

Çmimet e shitjes me pakicë mund të imponojnë kufizime konkurruese në normat  e treminimit  me shumicë 
në qoftë se pala me pakicë që paguan për shërbimin të mund ta anashkalojë rrjetin terminues. Në aspektin e 
shitjes me pakicë për thirrjet fiks-fiks,  nuk ka alternativë për zëvendësueshmeri të efektshme për thirrësin 
që dëshiron të thirr një pale të caktuar në numër fiks, përveçse duke e bërë atë thirrje.  

Nuk është me rëndësi se ku është origjinuar thirrja, është e nevojshme që terminimi të bëhet në numrin e 
caktuar, vetëm operatori të cilit i përket numri mund të bëjë këtë. Prandaj në kushtet aktual duke pas 
parasysh se përdoret parimi pala e thirrse paguan, teknikisht nuk është e mundur të zëvendësohet terminimi 
i thirrjeve me shumicë në rrjetin e caktuar me produktet tjera. Kjo sugjeron se terminimi i thirrjeve me 
shumicë për secilin rrjet përbën treg të veçantë.  

Mungesa e zëvendësueshmërise nga ana e kërkesës sugjeron se ofrimi i thirrjeve ne numra individual mund 
të përbëj tregje te caktuara në të cilat një monopolist hipotetik mund të ngrit çmimin e shitjes me pakicë në 
numra specifik, mbi nivelin konkurrues. Sidoqoftë, ofruesit e thirrjeve në nivel të shitjes me pakicë nuk kanë 
gjasa të posedojnë informata të mjaftueshme në lidhje me elasticitetin e kërkesës për thirrjet në numrat 
individual, që te ju mundësoj atyre të përfitojnë duke diskriminuar në çmim sipas numrave individual. I njëjti 
argument vlen edhe në terminimin e thirrjeve në nivel me shumicë.  

Ky limitim i përbashkët, lejon zgjerimin e tregut në mënyrë që të përfshijë terminimin  e të gjitha thirrjeve në 
një rrjet të caktuar fiks. 

Zëvendësueshmëria nga ana ofertës 

Nga ajo qe u tha me lart, pasi që nuk ka alternativë për të bërë thirrje nga rrjeti fiks në një numër të caktuar, 
është e qartë se edhe në qoftë se ekziston një treg konkurrues me pakicë,  ky treg nuk është në gjendje të 
ushtrojë ndonjë kufizim/limitim konkurrues në tregun e terminimit me shumicë të operatorit terminues. Si 
rezultat zëvendësueshmeria nga ana e ofertës  në nivelin e shitjes me pakice nuk është i mundur edhe pas një 
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ngritje të tarifave të terminimit (prej 5-10%) në nivel me shumicë. Kjo është elaboruar më hollësisht në 
vazhdim, përkatësisht gjatë shqyrtimit të tregut të shitjes me shumicë. 

ARKEP konsideron se thirrjet drejt një operatori nuk mund te zëvendësohen me thirrjet drejt një operatori tjetër, pasi 
kërkesa për terminim është një kërkesë e operatorit origjinues (operatorët e rrjeteve C(P)S), përkatësisht thirrjet që 
gjenerohen nga përdoruesit e rrjetit te tij për thirrje drejt përdoruesve te rrjetit tjetër fiks. Andaj, thirrjet drejt 
përdoruesve (kërkesa  në niveli me pakice) nuk mund te zëvendësohet me thirrje drejt përdoruesve te rrjeteve te tjerë. 

Tregu me shumicë 

Shërbimet e terminimit konsiderohen  shërbime me shumicë për faktin se palët e përfshira në sigurimin e 
ofertës dhe kërkesës për këto shërbime janë vet operatoret/ofruesit e shërbimeve.  Për të dhënë përgjigje ne 
pyetjet nëse shërbimet e tilla mund te ofrohen për palët e tretat nga një ofrues tjetër i rrjetit, ARKEP ka 
shqyrtuar mundësin e zëvendësimit ne nivel me shumicë të ofertës dhe kërkesës.  

Zëvendësueshmëria nga  ana e kërkesës  

Shërbimi i teminimit është një shërbim me shumice i cili ofrohet nga operatori terminues dhe kërkohet nga 
operatori origjinues i thirrjeve. Operatori i rrjetit që terminon thirrjen, e kompleton atë duke terminuar 
thirrjen në pikat fikse me të cilat numrat e thirrur janë të lidhur. Siç u shpjegua më lart, nuk ka ndonjë 
alternativ tjetër për të bërë thirrje në numra të caktuar Fiks përderisa operatori origjinues të blejë terminim të 
thirrjeve me shumicë tek operatori terminues, ai nuk mund të gjej terminim ne ndonjë rrjet tjetër si 
zëvendësues adekuat përpos atij që përdoruesit në nivel me pakicë dëshirojnë të thërrasin. Në rast të rritjes 
së  çmimit të terminimit në nivel me shumicë nga ana e operatorit terminues kjo do të reflektohet drejtpërdrejt 
në rritjen e kostos tek konkurrentët e tij. 

Për më tepër, mënyra e pagesës e përdorur për përdoruesit fundor “pala thirrëse paguan” do të thotë se pala 
qe është duke bërë thirrjen mbulon/mbart koston e plotë të thirrjes. Për çdo thirrje të bërë, pala thirrëse e 
paguan çmimin e thirrjes me pakicë, përderisa operatori origjinues paguan terminimin e thirrjes me shumicë 
operatorit i cili bënë terminimin e thirrjes. Kostoja e terminimeve të thirrjeve të tilla reflektohet në çmimin e 
thirrjes me pakice të operatorit origjinues dhe për këtë arsye ngritja e çmimit në terminimin e thirrjeve me 
shumice mund të çojë në një rritje të çmimit të thirrjes me pakice. 

Prandaj, mungesa e zëvendësueshmerise nga ana e kërkesës për terminim në një rrjeti të veçantë së bashku me strukturën 
e pagesës, të përshkruara më lart, janë  nxitje për operatorin terminues qe të ngris çmimet e terminimit pa kufizime 
konkurruese. Kjo sugjeron se terminimi në çdo rrjet individual përbën një treg të veçantë përkatës. 

Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës  

Në analizën e zëvendësueshmërise nga ana e ofertës në nivel të tregjeve të shitjes me shumicë, ARKEP ka 
shqyrtuar rastin, nëse një rritje hipotetike (5 - 10%) e çmimit të terminimit  me shumicë mbi çmimin 
konkurrues dhe nëse një rritje e tillë do të tërhiqte operatore te ri te hyjnë  në tregun e terminimit të thirrjes. 

Siç u tha më herët për shkak të mënyrës së pagesës “pala thirrëse paguan”, një operator i rrjetit mund të ofroj  
vetëm shërbimet e terminimit  në rrjetin e vet. Prandaj, nëse një monopolist hipotetik ngrit çmimin e 
shërbimeve të veta terminuese, operatori alternativ i rrjetit nuk do të mund të fillojë ofrimin e shërbimeve të 
terminimit në rrjetin e monopolistit hipotetik. Operatori alternativ mund ta ngris çmimin e terminimit në 
mënyrë që të barazojë ato me çmimet e monopolistit hipotetik. Duke pasur parasysh nivelin e tanishëm të 
teknologjisë, nuk ka mundësi te kemi zëvendësueshmëri nga ana e ofertës pas një rritje hipotetike të çmimeve. 
Operatoret (origjinues) e tjerë nuk kanë mundësi që të zgjedhin një operator tjetër për të terminuar thirrjet ne 
një rrjet fiks, përveç se operatorit përkatës të rrjetit fiks. 

Mungesa e zëvendësueshmërisë nga ana e kërkesës dhe ofertës për terminim në një rrjet të veçantë së bashku me 
strukturën e pagesës, të përshkruara më lart, janë  nxitje për operatorin terminues qe të ngris çmimet e terminimit pa 
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kufizime konkurruese, Andaj ARKEP konstaton se terminimi i thirrjeve në çdo rrjet individual përbën një treg të veçantë 
përkatës. 

Tregu relevant gjeografik 

Tregu relevant gjeografik përfshin zonën në të cilën ndërmarrjet e interesuara janë të përfshira në ofertën dhe 
kërkesën e produkteve/shërbimeve, në të cilën kushtet e konkurrencës janë mjaftueshëm homogjene dhe 
mund të dallohen nga zonat fqinje, ku në ato zona kushtet e konkurrencës janë mjaft të ndryshme. 

Bazuar në këto përkufizime dhe kushtet e tregut të përshkruara më parë, ARKEP konsideron se tregu 
relevant  gjeografik për ofrimin e shërbimeve me shumicë të terminimit të thirrjeve për nga fushëveprimi 
është i natyrës  kombëtare . Kjo pikëpamje është bazuar kryesisht në faktin se, pasi çdo rrjet fiks individual 
konsiderohet të jetë një treg i veçantë i produktit përkatës për ofrimin e shërbimeve me shumicë të terminimit 
të thirrjeve, fushëveprimi gjeografik pasqyron shkallën e mbulimit fizik që e karakterizon secilin operator të 
telefonisë fikse. Për më tepër, çdo operator është Autorizuar të ofroj sherbime  në baza kombëtare dhe ofron 
terminim me norma/tarifa uniforme. 

 

KONKLUZION MBI DEFINIMIN E TREGUT 

Pas analizimit të zëvendësueshmërisë nga ana kërkesës dhe ofertës të terminimit të thirrjeve në rrjetin 
publike telefonik në lokacion Fiks  (tani e tutje referuar si terminim i thirrjeve Fikse) të disponueshme në 
Kosovë, ARKEP konstaton se terminimi i thirrjeve Fikse përfshinë bartjen e thirrjeve përmes rrjetit publik 
telefonik Fiks prej nyjës komutuese ku është (ose mund jetë) implementuar  interkoneksioni deri tek pika 
terminuese e rrjetit dhe përbën katër tregje të ndara: 

 

 Teminimi i thirrjeve Fikse në rrjetin publik telefonik Fiks të TK-së, dhe 

 Terminimi i thirrjeve Fikse në rrjetin publik telefonik Fiks të IPKO-së 

 Terminimi i thirrjeve Fikse në rrjetin publik telefonik Fiks të KujtesaNet 

 Terminimi i thirrjeve Fikse në rrjetin publik telefonik Fiks të mts.D.O.O 

 

Analiza e tregut  

Pas përkufizimit të tregut përkatës konform rregullores për Analizen e Tregut, ARKEP do të bëj analizën e 
tregut me qëllim që të vlerësojë nëse ndonjë ofrues i shërbimeve ka fuqi të ndjeshme në treg. 
 
Sipas Rregullores për analizat e tregut, ndërmarrësi do të konsiderohet që ka fuqi të ndjeshme tregu (FNT) 
nëse ai, ose bashkë me të tjerët ka një pozitë ekuivalente me pozitën dominuese, pra një pozitë të forcës 
ekonomike që i jep fuqi të veprojë në nivel të konsiderueshëm në mënyrë të pavarur nga konkurrentët, 
klientët dhe shfrytëzuesit fundorë.  
Prandaj, në tregun përkatës, një ose më shumë ndërmarrje mund të përcaktohen të kenë statusin FNT kur 
ndërmarrja ose ndërmarrjet gëzojnë pozitë e dominimit. 
 
ARKEP është i vetëdijshëm se kushtet në nivel të shitjes me pakicë janë një element i rëndësishëm në 
vlerësimin e tregut me shumicë, veçanërisht pasi shumica e transaksioneve që ndodhin në nivel të shitjes me 
pakicë janë rezultat i furnizimit të brendshëm të ofruesve të integruar vertikalisht. 
Rrjedhimisht, ARKEP përmes analizës gjithëpërfshirëse të kushteve të tregut të terminimit të thirrjeve ne 
rrjetet fike, do të sigurojë që analiza të kapë të gjitha lidhjet në mes të tregut me shumicë dhe me pakicë dhe 
faktorët dinamikë që determinojnë tregut të terminimit të thirrjeve ne rrjetet fike në Kosovë 
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Sipas përkufizimit te tregjeve te terminimit te thirrjeve ne rrjetet fikse, çdo operator i rrjetit publik fiks mund 
te konsiderohet se është monopolist në terminimin e thirrjeve Fikse drejt numrave/përdoruesve  në rrjetin e 
vet, pavarësisht numrit të  përdoruesve dhe  madhësisë  se  rrjetit  te  operatorit.   

Sipas Rregullores, Ndarja e tregut (market share) është njëri ndër kriteret kryesore për vlerësimin e 
konkurrencës dhe përcaktimin e një ndërmarrje me FNT. Autoriteti vendosë se cilat janë kriteret më të 
përshtatshme për matjen e ndarjes së tregut, p.sh.: ndarja e tregut mund të vlerësohet sipas të hyrave, shumës 
së produkteve (shërbimeve) të ofruara, duke përfshirë produktet (shërbimet) e vetë-furnizuara.  
 
Duke marrë parasysh praktikat e KE-së, ndërmarrjet me pjesëmarrje në treg më të vogël se 25% sipas të gjitha 
gjasave nuk mund të gëzojnë pozitën e fuqisë (së vetme) dominuese në treg. Normalisht, nëse ndërmarrjet 
kanë ndarje të tregut prej mbi 40%, atëherë kjo paraqet shqetësimet për mundësinë e ekzistimint të pozitës 
dominonte në treg. Ndarjet e tregut shumë të larta (P.sh. më shumë se 50%) janë dëshmi e fuqishme e 
ekzistencës së pozitës dominuese. Pasi që të gjithë operatoret e rrjeteve fikse kanë pjesëmarrje 100% në trgun 
e terminimit të thirrjeve ne rrjetet fikse, kështu që e përmbushin kushtin  për t’u konsideruar OFNT, dhe 
duhet te shpallen drejtpërdrejt OFNT pa qenë nevoja për analize të mëtejshme. Megjithatë, per të konstatuar 
nëse secili prej operatoreve te rrjeteve fiks është OFNT në tregun përkatës të terminimin e thirrjeve Fikse në 
rrjetin e vet, është e nevojshme te merren ne konsiderate  edhe disa  faktorë tjerë.  Ndër  faktorët  më  të 
rëndësishëm  për  të  gjykuar  mbi  aftësinë ndikuese të ndërmarrjes  janë: 

 

 fuqia kundërvepruese blerëse e terminimit ne rrjetet fikse  

 tarifat e terminimit etj.  

Fuqia kundërvepruese blerëse në tregun me shumicë të terminimin e thirrjeve Fikse vjen në shprehje kur 
grupet e mëdha të përdoruesve imponojnë kufizime/pengesa konkurruese në tarifat e terminimit të caktuar 
nga operatori. Kjo situatë është e mundur nëse operatori alternativ ka mundësi tjetër për terminimin e 
thirrjeve, përveç ofertës së operatorit inkumbent. ARKEP konsideron se në mungesë të rregullimit adekuat, 
mund të ndodhë që operatorët nuk do të përballen me kufizime konkurruese nga asnjë përdorues ose grup i 
përdoruesve në mënyrë që të kufizojnë tarifat e terminimit me shumicë. Ky vlerësim është i bazuar në tre 
faktor kryesorë: 

 Pengesat teknologjike 

 Sistemi i pagesës pala thirrëse paguan dhe  

 Madhësia e ndërmarrjes. 

Pengesat Teknologjike - Teknologjia aktuale, mundëson përdoruesit të thërrasin personin e dëshiruar në 
cilin do rrjet fiks duke e thirrur numrin që është i ndërlidhur me rrjetin e caktuar fiks. Operatori origjinues 
duhet të transferoj thirrjen në rrjetin e caktuar fiks të cilit numri i thirrur i përket. Operatori origjinues nuk 
mund të terminoj thirrjen e përdoruesit të tij në një rrjet tjetër përpos në rrjetin në të cilin përdoruesi i thirrur 
është i regjistruar. Kjo pengesë teknologjike kufizon fuqinë kundërvepruese blerëse të çdo operatori kur blenë 
shërbimet e terminimit nga operatorët tjerë. Për të siguruar shërbime të vazhdueshme përdoruesve të tyre 
operatorët origjinues duhet të blejnë shërbimet e terminimit nga operatorët e tjerë (nga operatorët terminues) 
sipas tarifave të përcaktuara nga këta të fundit. Duke pasur parasysh mungesën e fuqisë kundërvepruese 
blerëse çdo operatorë ofrues i shërbimit të terminimit, potencialisht mund të abuzoj me pozitën e tij 
dominuese duke i ngritur tarifat e terminimit mbi nivelin konkurrues.  

Sistemi, pala thirrëse paguan - Sipas këtij sistemi, thirrësi paguan koston e thirrjes dhe jo pala e thirrur. 
Sidoqoftë, pala thirrëse nuk mund të zgjedhë se në cilin rrjet dëshiron të terminoj thirrjen, përderisa pala e 
thirrur në bazë të zgjedhjes së tij është përcaktuar se në cilin rrjet do ti marrë shërbimet telefonike fikse.   

Një rregullim i tille çon në një situatë ku operatorët nxiten për caktuar tarifat të larta të terminimit, përderisa 
kostoja e blerjes së treminimit të thirrjeve të shkaktuara barten nga operatorët rival e jo nga përdoruesit e 
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tyre. Operatorët stimulohen për të vendosur tarifa të terminimit  mbi nivelin konkurrues pasi ata nga njëra 
anë krijojnë të ardhura nga shërbimet me shumicë dhe në anën tjetër rrisin kostot e operatorëve rivale. 

Madhësia e Operatorit - Bazuar në  arsyetimet e dhëna me lartë si dhe madhësinë e te gjithë operatorve të 
shërbimeve të telefonisë fikse në Kosovë, ARKEP konkludon se në mungesë të një rregullimi adekuat, ata  do 
të jetë ne pozitë  të vendos tarifa të terminimit mbi  nivelin konkurrues, gjë e cila do të jete e dëmshme për 
operatorët alternativ dhe përdoruesit e sajë.  

Tarifat e teminimit ne rrjetet fikse 

Tarifat e terminimit të thirrjeve në rrjete fikse klasifikohen sipas segmenteve të terminimit të përcaktuara në 
bazë të serive numerike ( Numrave gjeografik dhe jogjeografik mobil). Tarifat e terminimit të thirrjeve në mes të 
rrjeteve fikse dhe mobile janë të rregulluara me “ 

- Vendimet   e ARKEP mbi përcaktimin e ofrueve me fuqi te ndieshme ne tregun e terminimit te 
thirrjeve ne rrjetet fikse 13; 

- Vendimet e AREKEP mbi përcaktimin e ofrueve me fuqi te ndieshme ne tregun e terminimit te 
thirrjeve ne rrjetet mobile individuale 14. 

 Tarifat aktuale te terminimit ne rrjetet fikse, sipas  origjines se trafikut (fiks ose mobil) janë  paraqitur  ne 
Tabele 6. 

 

 

Figura 35) Tarifat e terminimit për periudhën 2013-2018 në rrjetet mobil  dhe fikse(€cent) 

                                                      
13 Vendimi Nr. 183 (Ref. nr. Prot. 023/B/12) për Përcaktimin e ndërmarrjes Telekomi I Kosovës sh. a ( PTK )si ‘Ofrues me Fuqi te ndjeshme në Tregun e 
Terminimit të thirrjeve në rrjetin publik telefonik në lokacion fiks’ dhe Vendimi  Nr 184 (Ref. nr. Prot. 023/B/12) për Përcaktimin e ndërmarrjes IPKO 
telecommunicatyions LLC si Ofrues me Fuqi te ndjeshme në Tregun e Terminimit të thirrjeve në rrjetin publik telefonik në lokacion fiks’  
14 Vendimi Nr. 899 (Ref nr prot 050/B/16) për Përcaktimin e ndërmarrjes Telekomi I Kosovës sh. a si ‘Ofrues me Fuqi te ndjeshme në Tregun e Terminimit 

të thirrjeve me zë në rrjetet mobile individuale’ dhe Vendimi Nr 897 (Ref. nr. Prot. 048/B/16) për Përcaktimin e ndërmarrjes IPKO telecommunicatyions 

LLC si Ofrues me Fuqi te ndjeshme në Tregun e Terminimit të thirrjeve me zë në rrjetet mobile individuale’  

01 korrik 2013 01 janar 2014 01 janar 2015 01 janar 2017 01 korrik 2017 01 janar 2018 01 korrik 2018

MTR 3.60 3.00 2.3 1.74 1.515 1.318 1.146

FTR 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00
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4.00
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Nga të dhënat e Figures 34, mund te vihet re se tarifa e terminimit ne rrjetin fiks nuk eshte e diferencuar ne 
dy nivele për trafikun e origjnuar nga operatoret e të dy rrjeteve, te cilët paguajnë tarifa të njëjta për periudhat  
“peak” dhe “off-peak”.  

Në Kosovë interkoneksioni në mes të rrjeteve mobil-fiks dhe fiks-fiks realizohet në nivelin më të lartë të 
hierarkisë së rrjeteve, operatorët mobile (TK-Vala dhe IPKO-mobil) interkonektohen me TK në centralin transit 
kombëtar/ndërkombëtar, gjithashtu edhe opratori KujtesaNet ka interkoneksion direkt me të dy operatrët 
fiks dhe mobil.  

 

Figura 36) Tarifat e terminimit për periudhën 2013-2018 në rrjetet mobil  dhe fikse (€cent) 

KONKLUZION MBI OFNT 

Në bazë të analizave të bëra më lartë ARKEP konsideron se TK dhe IPKO-fiks, KujtesaNet dhe mts D.O.O 
kanë fuqi të ndjeshme në tregun e terminimin e thirrjeve Fikse me shumicë në rrjetet e tyre individuale.  

Ky konkluzion mbështetet edhe nga një numër faktorësh përfshirë këtu pjesëmarrjen e 100% të tregut nga 
secili operatorë në ofrimin e terminimin e thirrjeve Fikse në rrjetet e tyre. Për më tepër, mungesa e 
konkurrencës dhe e fuqisë kundërvepruese blerëse në treg, për shkak të pengesave teknologjike dhe sistemit 
pala thirrëse paguan e kufizojnë konkurrencën në rrjetet individuale të secilit operator.  

Parandj, ARKEP propozon përcaktimin e operatorëve si ndërmarrje me FNT si në vazhdim: 

 

 Telekomi i Kosovës SH.A si ndërmarrje me fuqi të ndjeshme në tregun e terminimit të thirrjeve në 

rrjetin publik të telefonisë fikse; 

 IPKO Telecimmunications LLC si ndërmarrje me fuqi të ndjeshme në tregun e terminimit të thirrjeve 

në rrjetin publik të telefonisë fikse; 

 KujtesaNET SH.P.K si ndërmarrje me fuqi të ndjeshme në tregun e terminimit të thirrjeve në rrjetin 

publik të telefonisë fikse, dhe 

 mts D.O.O. si ndërmarrje me fuqi të ndjeshme në tregun e terminimit të thirrjeve në rrjetin publik të 

telefonisë fikse. 

 

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.arkep-rks.org/


Problemet e konkurrencës në tregun e terminimit të thirrjeve në rrjetet fikse dhe detyrimet Rregullatore 

Në procesin e identifikimit të problemeve të mundshme të konkurrencës në tregun përkatës, ARKEP merr 
parasysh të gjitha problemet e mundshme që tashmë janë identifikuar në praktikat e vendeve evropiane, 
dukuria e së cilës në mungesë të rregullimit është e mundur të ndodhë edhe në tregun përkatës në Kosovë. 
Çështjet e konkurrencës do të shqyrtohen në detaje  dhe si rrejdhojë do të vendosen detyrime rregullatore, të 
cilat, në përputhje me parimet e Rregullores dhe Ligjit, do të shërbejnë për të zgjidhur problemet e 
identifikuara të konkurrencës në treg. 

Në bazë të asaj që është thënë më lartë, bazuar në përkufizimin e tregut, vlerësimin e efektivitetit të 
konkurrencës dhe identifikimin e OFNT, duke marrë parasysh kriteret që kanë dëshmuar ekzistencën e 
fuqisë së ndieshme të tregut, ARKEP  beson se problemet e konkurrencës që mund të ndodhin në tregun 
përkatës në mungesë të rregullimit janë: 

• Refuzimi për të trajtuar/mohuar interkoneksioni “Refusal to deal/denial of interconnection 

• Tarifa të larta të terminimit 

• Diskriminim i çmimeve  

 

Prandaj, ARKEP trajton zgjidhjet e problemeve të konkurrencës në tregun përkatës të terminimit të thirrjeve, 
sipas klasifikimit të lartpërmendur, duke i klasifikuar në dy lloje të problemeve të konkurrencës që:  

- tashmë kanë ndodhur në praktikë në tregjet e përcaktuara nga analiza e tregut;  dhe  
- mund të ndodhin në tregun përkatës i cili është subjekt i kësaj analize, pa rregullim, gjegjësisht 

problemet e konkurrencës që mund të ndodhin nëse ARKEP nuk rregullon tregun në të cilin ka 
identifikuar operatorin me FNT.  

Gjatë vendosjes së detyrimeve rregullatore, në pajtim me dokumentin ERG (06) 33, ARKEP nuk bën dallime 
midis dy llojeve të sipërpërmendura të problemeve të konkurrencës dhe imponon detyrimet rregullatore në 
përputhje me rrethanat. Me fjalë të tjera, kur imponohen detyrime rregullatore nuk ka rëndësi nëse një 
problem ka ndodhur në praktikë ose ekziston mundësia që një problem i tillë të ndodh në të ardhmen. 

Sa i përket terminimit të thirrjeve, duhet të dallohen dy raste: (i) rasti i interkoneksionit midis rrjeteve që 
konkurrojnë për konsumatorët në tregun me pakicë të telefonis fikse,  interkoneksioni fikse - fikse (F2F) dhe 
(ii) rasti i dy i rrjeteve që nuk konkurrojnë për konsumatorët në tregun me pakicë, p.sh. telefoninë fikse-
mobile (F2M) ose mobile-fikse (M2F). 

Refuzimi për të trajtuar 

Problemi i konkurrencës, përkatësisht refuzimi për të trajtuar/mohuar interkoneksionin, është një metodë e 
përjashtimit të hyrësve të rinjë nga tregu. Ky problem mund të vërehet në situatën F2F ose F2M. Ndërsa është 
me rëndësi jetike për hyrësit e rinjë që të lidhet me rrjetet tanimë të shtrira, operatorët ekzistues mund të 
menaxhojë me lehtësi pa u ndërlidhur me hyrësit e rinjë për aq kohë sa numri i parapaguesve të hyrësit është 
i ulët. Refuzimi për të trajtuar i kufizon shitjet e konkurrentëve prandaj ka të ngjarë të çojë në përjashtim të 
hyrsve të rinjë nga tregu. Ndërsa përjashtimi mund të zvogëlojë ndjeshëm konkurrencën, e cila ka gjasa të 
dëmtojë mirëqenien e përgjithshme. Për shembull, situata e F2F zakonisht karakterizohet kur operatorët 
ekzistues, të cilët mbajnë shumicën e linjave të qasjes dhe operatorët e vegjël,  ku secili prej tyre kanë  vetëm 
disa linja të qasjes. Shqetësimi kryesor në këtë rast është mohimi për t'u ndërlidhur nga operatorët e 
konsoliduar në treg, situat kjo që çon në mbylljen e tregut të shitjes me pakicë. Pasi që operatori dominues i 
nënshtrohet një detyrimi për të ndërlidhur dhe një tarifë e rregulluar e terminimit, megjithatë, edhe 
operatorët alternativë mund të kenë nxitje për të shfrytëzuar fuqinë e tyre të tregut në tregjet e terminimit 
dhe vendosjen e çmimeve mbi kostot. 

Tarifa të larta  

Në praktikën e vendeve evropiane, përveq refuzimi për të trajtuar që i referohet situatës në të cilën një 
operator që ka FNT absolutisht refuzon të ofrojë një shërbim me shumicë, gjithashtu trajton rastet në të cilën 
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operatori FNT është i gatshëm të ofrojë shërbimin por në kushte të paarsyeshme. Refuzimi për të negociuar 
me kushte të arsyeshme trajtohet së bashku me probleme tjera të konkurrencës, si kërkesa të paarsyeshme, 
çmime shumë të larta etj. 

Çdo operator i rrjetit fiks ka një nxitje për të aplikuar tarifa të larta për shërbimet e terminimit të thirrjeve me 
zë që ofron në rrjetin e vet. Kjo ka më shumë gjasa të ndodhë me tarifat e terminimit për thirrjet nga rrjetët 
mobile M2F dhe thirrjet fikse jashtë rrjetit F2F, në mënyrë që të rrisë të ardhurat nga terminimi dhe më pas 
të subvencionoj tarifat e saj të thirrjes brenda rrjetit. 

Kjo praktikë gjithashtu do të shtrembërojë konkurrencën pasi rrit të ardhurat e operatorit fiks që aplikon 
tarifat e larta të terminimit dhe rrit koston për operatorët e rrjeteve tjera fikse dhe mobile. Në fund të fundit, 
tarifat më të larta të terminimit do të barten te përdoruesit e fundor në formën e tarifave më të larta me pakicë, 
duke ulur kështu konkurrencën në treg. 

Diskriminimi i çmimeve 

Operatori i rrjetit fiks mund të aplikoj tarifa të ulëta të terminimit për vete në shitje me pakicë në krahasim 
me ato që aplikon për operatorët e rrjeteve tjerë. Përmes këtyre praktikave diskriminuese të çmimeve, 
operatori fiks mund përfundimisht të përjashtojë nga tregun me pakicë konkurrentët e saj. 

Për shembull, mund të vendosë tarifa të larta të terminimit në njërën anë, e të cilat pastaj i përdor për 
subvencionimin e tarifave më të lira të thirrjeve brenda rrjetit. Në këtë aspekt, operatorët e tjerë të rrjetit do 
ta kishin më të vështirë të konkurronin në tregun e shitjes me pakicë, duke qenë se do të përballen me kosto 
shumë më të larta për kompletimin e thirrjeve jashtë rrjetit, për shkak të aplikimit të tarifave të larta të 
terminimit të thirrjeve. 

 

Detyrimet Rregullatore 

 

Në kapitullin V të këtij dokumenti, TK, IPKO, Kujtesa.Net dhe mts d.o.o. janë identifikuar si operatorë me 
FNT dhe vertikalisht të integruar në Republikën e Kosovës. ARKEP konsideron se këta operatorë pa 
rregullim, mund të  mos kenë interes në ofrimin e qasjes dhe terminimin e thirrjeve ose këto shërbime t’i ofroj 
në kushte të paarsyeshme për hyrësit e rinjë. 

Në mungesë të rregullimit, operatorët nuk do të ishin të interesuar për t’iu siguruar operatorëve potencialë  
pikat e qasjes dhe interkoneksionit në nivele të ndryshme të rrjetit. 

Pa rregullim të shërbimit të qasjes dhe interkoneksionit, pavarësisht nga teknologjia e aplikuar dhe pika e 
qasjes, konkurrentët ekzistues dhe ata potencialë nuk mund të ofrojnë teminimin e thirrjeve në rrjetet e 
operatorëve me FNT. Me fjalë të tjera, ARKEP konsideron se konkurrentët ekzistues dhe potencialë jo FNT 
nuk gëzojnë fuqi të mjaftueshme negociuese për të qenë në gjendje të detyrojnë operatorët fiks meFNT të 
ofrojnë qasje dhe interkoneksion me kushte të arsyeshme komerciale apo edhe të ofrojë qasje në shërbimet 
përcjellëse, duke mos lejuar operatorët të konkurrojnë në nivelin e shitjes me pakicë me shërbimet e tyre dhe 
që do të mund ti detyronte ata të tërhiqen nga tregu. 

Si përfundim, duhet theksuar se nëse operatorët nuk do te jenë në gjendje të ofrojnë shërbimin e thirjeve ne 
rrjetet tjera fikse  në nivel me pakicë, kjo do të ketë ndikim negativ në përdoruesit fundorë, të cilët nuk do të 
kenë mundësi të bëjnë thirrje drejt numrave të ketyre operatorëve, të zgjedhin mes çmimeve, cilësisë dhe 
shërbimeve që u ofrohen atyre. 

Andaj, ARKEP pas përcaktimit të OFNT në tregun terminimit te thirrjeve fikse,  në mënyrë që të minimizojë 

problemet konkurruese te identifikuara dhe ato të mundshme që të ndodhin, me qëllim të shmangjes së 

shfrytëzimin të mundshëm të fuqise së ndjeshme në treg nga operatorët respektiv, duhet të imponoj detyrime 

rregullatore ex ante mbi baza të analizës së tregut, bazuar në nenin 32 të Ligjit dhe nenin 6 të Rregullores. 
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Sipas këtyre dispozitave, ARKEP do të imponojë dhe justifikojë detyrimet për ndërmarrësit që kanë FNT në 

tregjet relevante, më saktësisht: 

 

1) Detyrimi për qasje; 

2) Detyrimi për transparencë; 

3) Detyrimi për mos-diskriminim dhe   

4) Detyrimi për kontroll të çmimeve. 

 

Sipas kornizes rregullatore të BE-së, e cila është transpozuar në Ligjin për Komunikimet Elektronike, masat 

duhet të zgjidhen duke pasur parasysh parimin e proporcionalitetit dhe duhet të jenë më pak të rënda dhe të 

përshtatshme për këtë qëllim (grupi minimal i masave që do të ishin në gjendje t’i zgjidhnin problemet e identifikuara 

të konkurrences). Pra rregullimi duhet të jetë minimal i domosdoshëm, i bazuar në parimet themelore për 

rregullimin e aktiviteteve të komunikimeve elektronike.  

Siç u tha në kapitullin e analizës së tregut, TK, IPKO, KujtesaNet dhe mts d.o.o.  kanë pozitë dominuese në 

tregun e terminimit të thirrjeve (sa i perket kritereve të madhësisë dhe të pjesëmarrjes së tregut).  

Si rezultat i problemeve të identifikuara të konkurrencës, ARKEP konsideron se është  justifikueshme 

vendosja e detyrimeve rregullatore si në vijim: 

Detyrimi për Qasje 

Në funksion të aftësisë së ndërmarrjeve të lartpërmendura (TK, IPKO,KujtesaNet dhe mts d.o.o. ) për të 

ushtruar fuqinë në treg, ARKEP beson se është e arsyeshme dhe adekuate për të kërkuar nga këta operatorë 

përmbushjen e kërkesave të arsyeshme për qasje dhe/ose përdorimin e mundësive të produkteve të qasjes 

dhe pajisjeve tjera përcjellëse që përbëjnë tregun e terminimit të thirrjeve ne rrjetet fikse. 

Çështje primare është që OFNT t’i ndërlidh rrjetet ose pajisjet me ndërmarrjet që bëjnë kërkesa të arsyeshme. 

Operatorët duhet që të negociojnë me mirëbesim me ndërmarrjet që bëjnë kërkesa të reja për interkoneksion 

dhe terminimit të thirrjeve ne rrjetet fikse dhe nuk duhet t’i tërheqin pajisjet e qasjes pa autorizim paraprak 

me shkrim nga ARKEP. 

ARKEP konsideron se dhënia e qasjes së hapur për ndërlidhje teknike të operatorit, protokollet dhe 

teknologjia që janë të domosdoshme për këto shërbime nga ndërmarrjet tjera janë të nevojshme për krijimin 

e një mjedisi vërtetë konkurrues. Gjithashtu, ofrimi i qasjes në sistemin operativ mbështetës ose sisteme të 

ngjashme softuerike të nevojshme për të siguruar konkurrencë të ndershme në ofrimin e interkoneksionit 

dhe terminimit të thirrjeve në rrjetet fikse konsiderohet si e nevojshme nga ARKEP. 

Të gjitha detyrimet e cekura më lartë për qasjen, duhet të ofrohen në terma dhe kushte të cilat janë të drejta, 

të arsyeshme dhe në kohë dhe te cilat nuk dallojnë prej atyre të ofruar  njësisë së  vetë të shitjes me pakicë, 

duke respektuar standardet dhe afatet kohore. 

Në të gjitha rastet ku qasja duhet të jetë e ofruar në bazë të një kërkese të arsyeshme, ARKEP do të jetë arbitri 

i fundit  për të vendosur nëse kërkesa është apo nuk është me të vërtetë e arsyeshme. 

Prandaj ndërmarrjet që kanë FNT, do të ofrojnë qasje në shërbimet përkatëse përkatësisht interkoneksion të 

rrjeteve të tyre. Një ndërmarrje mund të refuzojë të ofrojë qasje në mënyrë të njëanshme, të pezullojë ose të 

ndërpres qasjen vetëm në rast se veprime të tilla janë të bazuara në kritere objektive, duke përfshirë kriteret 
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teknike apo nevojat për të ruajtur integritetin e rrjetit. Çfarëdo refuzimi nga një ofrues i shërbimit, i dorëzohet 

perfituesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pasi kërkesa është paraqitur dhe e njëjta duhet të përmbaj arsyet 

e refuzimit të paraqitura në formë të shkruar. Në rast të refuzimit të qasjes, ofruesi duhet të informojë ARKEP-

in me arsyeshmerinë teknike,  jo më vonë se dhjetë (10) ditë. Detajet mbi ofrimin e qasjes, për operatorët me 

FNT, janë të listuara në Rregulloren mbi Qasjen. 

Detyrimi i Transparencës 

ARKEP beson se, imponimi i obligimeve të transparencës  duhet të ndihmojë për të zvogëluar gjasat e një 

abuzimi të mundshëm me fuqinë në tregun e terminimit të thirrjeve në rrjetet fikse, të cilën e kanë TK, IPKO, 

Kujtesa.Net dhe mts d.o.o. . Megjithatë, ARKEP është në dijeni se, pa obligime  tjera që e plotësojnë  detyrimin 

e transparencës, efektivitetit i detyrimit në fjalë do të dëmtohet në masë të madhe. 

Prandaj,  ndërrmarjet të cilat janë përcaktuar të ketë FNT duhet të publikojnë/azhurnojnë, ofertën referente 

për ofrimin e qasjes dhe interkoneksionit. Oferta referente duhet të jetë mjaftueshëm e detajuar  për të 

siguruar se ndërmarrjet tjera nuk janë të detyruar të paguajnë për elemente/pajisjet të cilat nuk janë të 

nevojshme për shërbimet e kërkuara, duke dhënë një përshkrim të ofertave përkatëse të ndara në 

komponente sipas nevojave të tregut, dhe kushtet lidhur me marrëveshjet për nivelin e shërbimeve dhe 

çmimet e detajuara. ARKEP ka të drejtë që brenda afatit kohor të caktuar të kerkojë nga ndërmarrja që është 

përcaktuar me FNT, të ndryshoje kushtet dhe termet në ofertën referente, në menyë që detyrimet e imponuara 

ndaj operatorëve me FNT, sipas Ligjit, të kenë efekt. ARKEP  mund te specifikojë informatat që duhet të 

publikohen nga ndërmarrja me FNT. 

Detyrimi për Mos-diskriminim 

Ndërmarrjet e percaktuara me FNT nuk do të diskriminojnë kundërejt ndërmarrjeve të tjera dhe, në veçanti, 

të zbatojë kushtet ekuivalente në rrethana të njëjta me ndërmarrjet e tjera që ofrojnë shërbime ekuivalente, 

dhe të ofrojë shërbime dhe informata të tjerëve nën të njëjtat kushte dhe të njëjtën cilësi si ajo siguron 

shërbimet për vete, apo njësitë e saj. 

Detyrimi i kontrollit të çmimit 

Sipas rregullores mbi analizën e tregut, çmimet e terminimit të thirrjeve duhet të bazohen në kosto (duke 

marrë parasysh një normë të arsyeshme të kthimit të investimit) efikase të ofrimit të shërbimeve të tilla dhe 

për llojin e njëjtë nga ofruesi i njëjtë i shërbimit, çmimi duhet të jetë identik në tërë Kosovën, apo në gjithë 

zonën e operimit të ofruesit të shërbimeve, nëse ofruesi i shërbimeve nuk vepron në tërë teritorin e 

Kosovës. ARKEP është i obliguar për të vendosur një metodologji për të llogaritur kostos që do të 

promovonin efikasitet dhe konkurrencë afat-gjate dhe do të ngriste në maksimum përfitimet e 

përdorueseve fundorë. Duke marrë parasysh metodologjinë e duhur të llogaritjes së kostos, këto çështje 

janë marrë parasysh:  

1)Rekomandimet e KE-së mbi rregullimin e normes së terminimit: Para së gjithash, ky 

rekomandim (si dhe pozicioni i përbashkët i ERG sa i përket simetrisë) pranon se normat simetrike 

të terminimit të thirrjeve fikse duhet të zbatohen përmes masave rregullatore. Kjo është justifikuar 

me faktin se një gjë e tillë do të kontribonte në përfitimet afatgjata të konkurrencës.  

 

Rekomandimi i referohet kostos së vetme referente për të arritur këtë simetri të terminimit të 

thirrjeve fikse ndërmjet operatorve fiks, sipas rekomandimit FTR-të percaktohen sipas kostos së 
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operatorit efikas (dmth Autoriteti duhet të përcaktojë dhe llogarise koston e operatorit efikas). 

Llogaritja e kostove efikase është në përputhje me Ligjin për komunikime elektronike dhe 

Rregulloren mbi Analizën e Tregut. Megjithatë rekomandimi propozon që të llogaritet kostoja e 

terminimi të thirrjes se operatorit efikas sipas të ashtuquajturës metodologji nga poshtë-lart 

(“bottom-up”) LRIC i pastër. Kjo metodologji është një detyrim mjaft progresiv (dhe trajtohet si 

ndryshim i rëndësishëm edhe nga pikëpamja e praktikave ekzistuese rregullatore të BE-së), e cila 

merr parasysh vetëm kostot shtesë që lindin për shkak të trafikut të terminimit. Shumica e vendeve 

të BE-së janë duke zbatuar këtë metodologji dhe rezultatet në dispozicion tregojnë që  mesatarja e 

thjeshe e FTR  per vendet e EU28 0.02134 eurocent/ min.  

2) Gjendja në Kosovë: Duhet të theksohet se në mënyrë që të implementohet modeli “bottom-up” 

LRIC i pastër, ARKEP duhet të buxhetoj shpensime per këte qëllim që aktualisht mungoj dhe vështire 

se mund të sigurohen në kornizën kohore të kësaj analize. Për më tepër, për një vend të vogël siç 

është Kosova, mund të jetë një kosto e pajustifikuar për zbatimin metodologjis  LRIC. Ky është raundi 

i dyte i analizës së tregut në Kosovë, përderisa vendet e BE tashmë kanë rreth 20 vite përvoje në 

praktikat rregullatore (gjë që beri që të kenë konkurrencën në nivel të caktuar), prandaj operatorëve 

duhet t'u jepet kohë për të pershtatur veprimtarinë e tyre. Tregu i Kosovës është i ndryshëm nga 

shumica e tregjeve të BE-së, ka nivelin më të ulët të penetrimit, si dhe kërkesa gjithnjë në rënie për 

shërbime te telefonisë fikse. Gjithashtu deri me tani, Kosova ka qenë në një situatë të veçantë në lidhje 

me thirrjet ndërkombëtare dhe kodin e vendit, mungesa e kodit ka paraqitur një specifikë mjaft 

delikate për operatorët dhe tregun e komunikimeve elektronike në Kosovë. Përfundimisht, projekti 

për ndërtimin e modelit LRIC, përveç burimeve financiare kërkon edhe burimet njerëzore, të cilat 

nuk janë në dispozicion për ARKEP-in.  

 

3) Proporcionaliteti: Sasia e trafikut ndërmjet rrjeteve është rritur në vazhdimësi falë aplikimit 

përkatësisht uljes së diferencës në mes të tarifave on-net dhe atyre off-net, prandaj kjo nuk arsyeton 

shpenzimin e burimeve të konsiderueshme në implementimin e modelit LRIC.  

 

4) Presionet konkurruese për efikasitet të rrjetit aktual: Tregjet fikse me pakicë konsiderohen të 

jenë si mjaft konkurruese, prandaj kjo krijon presion mbi efikasitetin e rrjetit. Duke marrë parasysh 

se rrjetet fikse në Kosovë janë ndërtuar kohëve të fundit (IPKO dhe KujtesaNET) përkatësisht 

rishtas jane ri-përtrirë (Telekomi i Kosovës), ARKEP konsideron se modeli BU LRIC do të jap 

rezultate drejt një niveli efikas të kostos në rrjetet fikse në Kosovë.  

 

Duke marrë parasysh shpjegimet lartpërmendura, ARKEP konsideron se aktualisht modeli për rregullimin 

e çmimeve të terminimit të thirrjeve fikse duhet promovoj efikasitet dhe konkurrencë afat-gjatë me qëllim 

që përfitimet e perdorueseve të jenë maksimale.  

Megjithatë, ARKEP duhet të krijojë një pikë të vetme referimi për të vlerësuar koston e operatorit efikas. 

Deri sa të ndërtoj modelin BU LRIC të pastër (Bottom UP pure LRIC), ARKEP propozon të caktojë tavanet 

e çmimeve për shërbimet e veçanta, përkatësisht tarifat FTR duke marrë parasysh të dhënat për kostot 

përkatëse të marra në bazë të metodave indirekte të vlerësimit të kostos, përmes krahasimit të çmimeve për 

shërbimet përkatëse (benchmarking) bazuar në praktikat më të mira të shteteve të BE-së dhe të Rajonit. 

Gjithashtu, operatorët me FNT duhet të ofrojnë të gjitha paisjet e lidhura (shoqëruese) që janë të 

nevojshme në mënyrë që pala e interkonektuar të pranoj terminimin e thirrjeve fikse me çmime të bazuara 

në kosto efikase. Duhet të theksohet se në bazë të Ligjit dhe sipas Rregullores për analizën e tregut, barra 

për të dëshmuar se çmimet derivojnë nga kostoja duke përfshirë një normë të arsyeshme të kthimit të 
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investimit do të mbesin përgjegjësi e ndërmarrjeve që kanë FNT. ARKEP mund të kërkojë që llogaritë e 

kalkulimit të kostos të auditohen nga auditori i pavarur. 

Konkluzioni: Duke marrë parasysh shpjegimet e lartpermendura, ARKEP konsideron se aktualisht modeli për 

rregullimin e çmimeve të për terminimin e thirrjeve në telefonin fikse duhet të promovoj efikasitet, konkurrencë afat-

gjatë dhe të nxit investimet me qëllim që përfitimet e përdoruesve të jenë maksimale. Megjithatë, derisa ARKEP të vendos 

ndryshe per tarifat e terminimit të thirrjeve ne rrjetet fikse, të gjith operatorët fiks te përcaktuar si OFNT duhet të siguroj 

se çmimet e terminimit të thirrjeve në rrjetet e tyre fikse nuk janë më të larta se ato që janë aplikuar më datë; 01 janar 

2019  

 

 

KONKLUZION MBI DETYRIMET PËR NDËRMARRJENT  

 

 

I. Telekomi i Kosovës Sh.A, IPKO Telecommunications LLC, KujtesaNET sh,p,k dhe mts D.O.O ( 

tutje operatoret me FNT) përcaktohen operator me fuqi të ndjeshme në tregun e ‘terminimit te 

thirrjeve ne rrjetet publike individuale në lokacion fiks’. 

 

II. Operatoret me FNT detyrohen të zbatojë detyrimet e përcaktuara në bazë të Ligjit dhe Rregullores 

për Analiza të tregut, neni 6.3, si në vijim: 

 

1) Detyrimi i Qasjes; 

2) Detyrimi për mos-diskriminim; 

3) Detyrimi i Transparencës; 

4) Detyrimi për Kontrollin e Çmimeve. 

 

III. Detyrimet e përcaktuara në pikën II të këtij vendimi përfshijnë: 

1. Detyrimi i Qasjes duhet të ofrohet në përputhje të plotë me nenin 36 dhe 37 të Ligjit dhe nenit 6.3 të 

Rregullores për analiza të tregut.  

1.1) operatoret me FNT duhet të ofroj qasje dhe interkoneksion sipas kushteve dhe 

procedurave të miratuara nga ARKEP me Rregulloren e Qasjes dhe Rregulloren për 

Interkoneksion.  

2. Detyrimi për mos-diskriminim duhet të ofrohet në përputhje të plotë me nenin 33 të Ligjit dhe 

nenit 6.3 të Rregullores për analiza të tregut. 

2.1) operatoret me FNT nuk duhet të veprojë në baza diskriminuese në mes të përfituesit të 

terminimit dhe përfituesve tjerë të mundshëm, e në veçanti të aplikojë kushte ekuivalente 

në rrethana ekuivalente për ndërmarrjet tjera që ofrojnë shërbime ekuivalente, dhe t’u 

ofrojë shërbime dhe informata të tjerëve nën kushte të njëjta dhe të të njëjtës cilësi që ajo 

ofron për shërbimet e saj ose ato të njësive apo njësive të saja.  
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3. Detyrimi i Transparencës duhet të ofrohet  në përputhje të plotë me nenin 34 të Ligjit, dhe nenit 

6.3 të rregullores për analizat e tregut. 

3.1) operatoret me FNT sa i përket terminimit të thirrjeve obligohet që:  

3.1.1) brenda 3 muajve nga data e miratimit të këtij vendimi, të përditësoj dhe publikoj 

ofertën referente sipas Rregullores për Qasje dhe Rregullores për Interkoneksion; 

3.1.2) t’u siguroj ndërmarrjeve që kërkojnë interkoneksion të gjitha informacionet e 

nevojshme për t’u ndërlidhur. 

4. Detyrimi për kontrollin e çmimeve dhe llogaritjen e kostos duhet të ofrohet në përputhje të plotë 

me nenin 40 të Ligjit dhe nenit 6.1, të Rregullores për analizat e tregut. Operatorët me FNT sa i 

përket ofrimit të terminimit të thirrjeve në rrjetet fikse do të sigurojnë që: 

 

4.1. Çmimet e terminimit të thirrjevenë rrejetet fikse të origjinuara brenda territorit Republikës 

së Kosovës nuk janë më të larta se çmimet aplikuar më datë 01 janar 2019; 

4.2. Për Çmimet e terminimit të thirrjeve të origjinuara jashtë Republikës së Kosovës(thirrjet 

ndërkombëtare), operatorët me FNT  do të negociojnë  në mirëbesim me palët që kërkojnë 

qasje dhe do te sigurojnë se çmimet e terminimit në rrjetin e tyre fikse të për thirrjet e 

origjinuara jashtë Kosovës janë në nivel të arsyeshëm; 

4.3. Tarifat e përcaktuara më lartë do te vlejnë deri sa ARKEP të vendos ndryshe, ose të vendos 

metodologjinë e llogaritjes së kostos në përputhje me parimet e përcaktuara me nenin 40 të 

ligjit, në mënyrë që të llogaritet kostoja për ofrimin efikas të terminimit të thirrjeve fikse; 

4.4. Mos të kërkohet nga konsumatorët të paguajnë për shërbimet/objektet, të cilat nuk janë të 

nevojshme për ofrimin e shërbimeve të Terminimit të thirrjeve; 

4.5. Sa i përket terminimit të thirrjeve në rrjetet fikse, linku i interkoneksionit është i rregulluar  

si pjese shoqëruese, prandaj operatorët me FNT duhet të: 

 a) ofrojnë linkun e interkoneksionit palës kërkuese; 

 b) lejojnë palës tjetër interkonektuese për të instaluar dhe për të ofruar linkun e  

interkoneksionit ndërmjet operatorit me FNT  dhe rrjetit të tij në rast se ky operator 

propozon çmim më të ulët se sa çmimi i ofruar nga operatori me FNT. 

c)të ndajnë kostot e linkut të interkoneksionit ndërmjet palëve të interkonektuara në 

proporcion me përdorimin e këtij linku të interkoneksionit - d.m.th operatori me FNT është 

e detyruar për të mbuluar pjesën e trafikut të operatorit me FNT në trafikun e përgjithshëm 

të bartur nga kjo lidhje interkoneksioni gjatë muajit të caktuar. Supozohet se operatori  

ofron një shërbim për një operator tjetër, nëse ky i fundit zotohet të paguaj për atë shërbim 

operatorit te parë. Gjithashtu konsiderohet se është vetëm një link interkoneksioni ndërmjet 

rrjeteve publike telefonike, pavarësisht linkut 2Mbps qe realisht përdoret për rutimin e 

trafikut. Në rast se vetëm terminimi i thirrjeve mobile është i ofruar nga operatorit me FNT 

tek operatoret  tjerë, ky operator duhet te mbuloj 100% koston e linku të tillë te 

interkoneksionit. 
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KAPITULLI VI 

Tranzitimi i Thirrjeve 

Siç u permend me lart në Rekomandimi i KE  2007/879/EC  i  vitit 2007  ka reduktuar numrin e tregjeve 

përkatës të telefonise fikse për nderhyrje ex-ante me shumicë, duke lënë vetem tregjet e origjinimit dhe 

terminimit të thirrjeve në rrjetin publik telefonik në lokacion fiks, pra ka hequr nga lista e tregjeve përkatëse 

për nderhyrje ex-ante edhe tregun e transitimit të thirrjeve.  

Megjithatë, siç u përmend më lart, në Rregulloren e ARKEP mbi analizat e tregut, e cila është e bazuar 
pjesërisht në rekomandimet e vitit 2003 dhe 2007, tregu me shumicë i transitimit të thirrjeve është i parapar 
si treg përkatës për ndërhyrje ex-ante. 

Në analizën e vitit 2012, ARKEP ka përcaktuar dy tregje përkatse të shërbimeve transite: 

 Transiti kombëtar (të dy operatorët e interkonektuar janë në Kosovë), dhe 

 Transiti ndërkombëtar (njëri operatorë është jashtë ndërsa tjetri brenda ne Kosovë. 

Në bazë të gjetjeve të analizës së tregjeve të lartpërmendura ka rezultuar si vijon: 

- Në tregun e transistit kombëtar TK është përcaktuar operator me fuqi te ndieshme në treg; 
- Analiza e transitit ndërkombetarë është shtyer per një kohë të me vonshme, për shkak se Kosova nuk 

kishte kodin telefonik ndërkombëtar. 

TK si operator i përcaktua me fuqi të ndjeshme në tregun e transitit kombëtar i është nënshtruar këtyre 
detyrimeve rregullatore: 

1. Detyrimi i kontrollit të çmimeve   

2. Detyrimi për mos-subvencionim të tërthorët  

3. Detyrimi për ndarjen e llogarive  

4. Detyrimi për qasje  

5. Detyrimi për transparencë  

6. Detyrimi për mos-diskriminim  

 

Me këte raund të analizës së tregut, ARKEP shqyrton përshtatshmërinë e kushteve të tregut në Kosovë për 
të përcaktuar nëse shërbimet e tranzitimit të thirrjeve si treg përkatës me shumicë i plotësojnë kriteret për  
ndërhyreje ex-ante apo jo. 

Përcaktimi i tregut   

Gjatë përcaktimit të tregut përkatës kemi marr parasysh kriteret e zakonshme në vijim:  
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 produktet përkatëse që duhet përfshirë në tregun përkatës dhe  

 shtrirjen gjeografike të tregut.  

 

 

Siç është përmendur  edhe në tregjet e mësipërme të shqyrtuara në këtë raport, për të realizuar thirrje mes 

përdoruesve të rrjeteve të dy operatorve, ata duhet të kenë marrëveshje të interkoneksionit me njeri  tjetrin. 

Për të terminuar thirrje, në rast se opertoret nuk kanë marrëveshje te interkoneksioni të drejtpedrejtë, është 

e nevojshme përdorimi i shërbimeve të tranzitimit të thirrjes nga operatori i tretë. Nëse një përdorues i  

telefonisë fikse origjinon një thirrje drejt një përdoruesi të një operatori të një rrjeti tjetër të telefonisë fikse, 

operatori origjinues në disa raste para terminimit të thirrjes në rrjetin e operatorit tjetër, duhet të tranzitoj 

thirrjet nëpër rrugë/elemtete të ndryshme të rrjetit. 

Përkufizimi fillestar i shërbimeve transite në rrjetin publik të telefonisë fikse është si në vijim: bartja e 

thirrjes përmes një ose më shumë centraleve  (switch) transite (më tutje referuar si transit). Zakonisht nyjet e 

rrjeteve kryesore janë fikse prandaj për një shërbim transit i cili nuk përfshinë pikat e terminimit të rrjetit 

nuk ka ndonjë dallim nëse ajo ofrohet përmes rrjetit publik telefonik fiks ose atij mobil. Prandaj sipas 

parimit të neutralitetit teknologjik shërbimet transite definohen pavarësisht nga teknologjia e rrjetit të 

qasjes (fiks ose mobil). Në përgjithësi shërbimet transit mund të ofrohen përbrenda rrjetit (vetë-furnizim) 

ose iu ofrohen palëve të treta (si shërbim komercial). Shërbimet transit të ofruara si shërbime komerciale 

mund të definohen si rutim prej një pike të interkoneksionit në një pikë tjetër me palën e tretë (pra thirrja 

nuk është origjinuar dhe as terminuar në rrjetin e ofruesit të transitit).  

Përkundër përkufizimit të lartshënuar mbi definicionin e thirrjeve transit sipas memorandumit shpjegues të 

Rekomandimit  të KE-së mbi tregjet relevante  "shërbimet tranzit u referohen bartjes së thirrjeve (ne 

distanca të gjata) nëpër rrjetin telefonik publik" dhe se "shërbimet transit ... përbëjnë edhe bartjen mes 

“tandem switches“ në një rrjet të caktuar, në mes të “tandem switches” në rrjetet e ndryshme, duke 

përfshirë edhe bartjen trafikut për rrjetet e treta”. Megjithatë, në bazë të këtij rekomandimi përshkrimi i 

shërbimeve të origjinimit,  transitimit dhe terminimit  mund të ndryshojnë sipas topologjisë së rrjetit dhe 

kushteve të tregut dhe si të tilla iu është lënë Rregullatorëve që të përcaktojnë elementet që përbëjnë secilën 

pjesë.  

Tregu Transit me shumicë  

Në përkufizimin fillestar, ARKEP ka propozuar që të definoje shërbimet transit si përbërës te bartjes se 

trafikut përmes të paktën një nyjeje “switching node”(p.sh. “tandem switch / media gateway”) dhe e cila 

nuk paraqet lidhjen kryesore për perdoruesit fundor me rastin e bartjes së një thirrjeje të veçantë. Kjo do të 

përfshinte bartjen e thirrjeve brenda rrjeteve “on-net”, thirrjet në mes të rrjetit dhe OA, të gjitha thirrjet 

ndërkombëtare (te vetë-furnizuara apo të OA) dhe të gjitha thirrjet e bartura në rrjet nga një operator 

origjinues tek një operator i tretë për terminim.  

Aktualisht, operatorët ekzistues të shërbimeve telefonike(fiks dhe mobile), TK,  IPKO KujtesaNet dhe mts 

d.o.o. janë të interkonektuar drejtpërdrejt ose tërthorazi  njëri me tjetrin. Ne fakt  Operatoret fiks ose mobil 

qe i përkasin të njëjtës kompani janë të interkonektuar drejtpërdrejt ( p.sh. në TK Vala me TK fiks apo Ipko 

fiks me Ipko mobil) ndërsa shkëmbimi i trafikut në mes të operatorëve është i realizuar përmes lidhjes së 

interkoneksionit ndërmjet TK dhe IPKO Mobil).  
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Trafiku nga TK-Vala ne IPKO-mobil duhet të kaloj patjetër përmes centralit transit të TK ne njërën ane dhe 

trafiku i IPKO-fiks drejt TK /Vala transitohet përmes IPKO Mobil.  

Ngajshem është i realizuar edhe interkoneksioni i Kujtesa.Net, i cili është i ndërlidhur ndërperdrejt me 

operatoret TK dhe Ipko. 

Së fundmi, operatori alterntiv mts d.o.o. ka lidhur marrveshje te interkoneksionit me TK , ku perveq 

sherbimeve te terminimi te thirrjeve, TK do te tranzitoj trafikun e mts drejt Ipkos dhe KujtesaNet. 

Ndërsa, sa i perket shërbimet ndërkombëtare transite, pas marrjes së kodit shtetëror telefonik, ARKEP iu ka 

alokuar  të gjithë operatorëve Kodet e pikave të sinjalizimit  nderkombetare, duke krijuar katër porta që 

lidhin rrjete fikse dhe mbile të Kosoves me rrjetin nderkombëtar.   

Në përkufizimin e tregut të shërbimeve transite  në nivel me shumicë, ARKEP ka  marrë parasysh faktorët e 

mëposhtëm të cilët mund të ndikojnë  në zëvendësimin e shërbimeve transit ne nivel me shumicë: 

1. Ndërtimi i një rrjeti alternativ transit; 

2. Interkoneksion të drejtpërdrejtë fizik; 

3. Linja me qira ne nivel me shumicë; 

4. Shërbimet transite të nivelit me shumicë të ofruara përmes rrjeteve të telefonisë mobile dhe  

5. Shërbimet transite kombëtare dhe ndërkombëtare. 

 

ARKEP në vazhdim ka analizuar nëse produktet /shërbimet e tilla përbejnë të njëjtin treg.  

Ndërtimi i një rrjeti alternativ transit  

Një ndërmarrës i ri për të hyrë në tregun e transitit duhet të investoj në pajisjen e nyjës komutuese dhe të 

siguroj lidhjet e interkoneksionit me operatorët tjerë të cilët aktualisht janë prezent në treg. Kjo mund të 

kërkoj investime fillestare, por këto investime nuk janë të mëdha krahasuar p.sh.  shtrirjen e rrjetit të qasjes 

fikse. Prandaj, një mundësi e tillë e konkurrencës potenciale do të ushtroj presion të caktuar në çmimet e 

shërbimeve transit. 

Duke marrë parasysh faktin se aktualisht në Kosovë janë 4 operatorë të shërbimeve të telefonisë fikse, 

ekziston nevoja për interkoneksion direkt me të gjithë për të ofruar shërbimet e tranzitimit. Interkoneksioni 

mund të sigurohet duke ndërtuar linjat e veta, ose duke blerë sherbime si; linjat me qira, radio linqet, apo 

shërbimet tjera të disponueshme të transmetimit. 

Aktualisht shërbimet e tranzitimit në nivel nacional ofrohen përmes rrjetave të TK dhe IPKO-mobil (për 

bartjen e trafikut të TK/Vala dhe IPKO-Fiks). Është me rëndësi të theksohet se TK-Vala dhe IPKO-Fiks 

mund të interkonektohen direkt dhe të mos përdorin shërbimet transite. Siç edhe është deklaruar në ofertat 

e interkoneksionit, as TK dhe as IPKO-mobil nuk tarifojnë për shërbimet e tranzitimit që i ofrojnë 

njëratjetres. Kjo mund të jetë si rezultat i mundësisë për një presion indirekt që mund të bëhet për të 

mundësuar interkoneksionin direkt. 
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Është me rëndësi të theksohet se shërbimet transit mund të konsiderohen si zëvendësim për 

interkoneksionin direkt vetëm në rastet kur, sasi e trafikut është  në atë masë sa i arsyeton shpenzimet e 

mirëmbajtjes së linkut të interkoneksionit. Nëse trafiku nuk është i madh (p.sh. për hyrësin e ri në treg), 

atëherë nuk konsiderohet e arsyeshme nga aspekti ekonomik për të investuar në interkoneksionin direkt. 

Edhe në rastin kur trafiku në një nga operatorët është i mjaftueshëm, hyrësi i ri në treg do të duhej të blej 

transitin  në të gjithë operatorët tjerë përderisa trafiku e arrin shumen e caktuar. Çështjet tjera mund të jenë 

tarifat të cilat janë të aplikueshme për sigurimin e pikave të interkoneksionit (Points of Interconnection POI) 

nga operatoret ekzistues. Kjo do ta rrisë barrierën e hyrjes në treg.  Por duke marrë parasysh faktin se ky 

problem është zgjidhur me an të rregullimit, ka të ngjarë që barrierat për hyrje në tregun e transitit të mos 

jenë të mëdha. 

Linjat me qira ne nivel me shumicë  

ARKEP ka shqyrtuar nëse është e mundur që linjat me qira me shumicë të  zëvendësojnë shërbimet transite 

me shumicë. 

Një linjë me qira e nivelit me shumicë është një lidhje komunikimi midis dy pikave të ofruara nga një 

operator i rrjetit fiks në vende fikse. Lidhja e tillë ofron kapacitet të dedikuar në mes të këtyre dy pikave. 

Nga ana tjetër, shërbimet transit ofrohen përmes  një lidhjeje e cila është në gjendje të përcjellë 

informacionin që mund të rutohet dhe dërgohet kudo në rrjetin publik telefonik. Shërbimet transite 

mundësojnë komutimin (switching), rutimin dhe bartjen e thirrjeve që origjinohen dhe terminohen në 

rrjetin publik telefonik. Linjat me qira janë funksionalisht të ndryshme nga shërbimet transite pasi që një 

linjë me qira është e kufizuar vetëm për ofrim/mundësimin bartjes ne dy anët në mes të dy pikave, 

përderisa shërbimet e transitit mund të përcjellin informacion në më shumë se një pikë të caktuar dhe në 

operatore  të ndryshëm. 

Prandaj ARKEP konsideron se linjat me qira në nivel me shumicë dhe shërbimet transite në nivel me 

shumicë  janë shërbime funksionalisht të ndryshme dhe si të tilla nuk i përkasin të njëjtit treg.  

Interkoneksion i drejtpërdrejtë fizik  

ARKEP ka shqyrtuar nëse shërbimet transite me shumicë dhe interkoneksioni fizik i realizuar në mënyrë 

direkte i takojnë të njëjtit treg përkatës. Ngjashëm si te linjat me qira, interkoneksioni i drejtpërdrejtë 

siguron një lidhje direkt midis dy operatorëve te rrjeteve. Megjithatë kjo lidhje fizike arrihet me shtrirjen e  

fibrit optik në terren prej njërit fund-tek-fundi tjetër dhe një lidhje e tillë është e përhershme. Një vendim 

për të kaluar në interkoneksion të drejtpërdrejtë fizik kërkon angazhim substancial, si  në kohën e 

nevojshme për planifikimin, investimet si dhe kohëzgjatjen e realizimit të lidhjes,  parametra këto që nuk 

mund të neglizhohen. Andaj duke marr parasysh të gjitha këto, operatori duhet të sigurojë që është arritur 

sasia e trefikut ne mes të dy rrejteve në menyë që të justifikoj një angazhim të tillë. 

Pasi që ARKEP nuk mund të krahasoj çmimet e shërbimeve që është duke  i analizuar, nuk mund të 

konstatoj nëse një rritje e kostos se transitit do të ndikoje që një operator të kaloj drejt përdorimit të 

interkoneksionit të drejtpërdrejtë. Megjithatë, si në rastin e linjave me qira ne nivel me shumicë, një 

ndërmarrës i ri në treg  i cili do të konsideronte interkoneksionin e drejtpërdrejtë, duhet të realizoj një lidhje 

të tillë me çdo operator të shërbimeve telefonike që kërkon të bëjë bartjen e trafikut të tij. Niveli i lartë i 

investimeve, i shoqëruar me  pengesat e larta të hyrjes në treg e bën të pamundur që ofruesit e shërbimeve 

në mënyrë të shpejt do të kalonin drejt interkoneksionit  të drejtpërdrejtë, nëse çmimet e shërbimeve 

transite me shumicë do të shënonin një rritje hipotetike prej  5 në 10 për qind. Përveç kësaj, për ARKEP 
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është gjithashtu e dyshimtë nëse kapacitetet e reja të krijuara do të ofroheshin në mënyrë sistematike si 

shërbime transite për palët e treta. 

Trafiku që është duke u transferuar direkt përmes linkut të interkoneksionit mund të transferohet duke 

përdorur operatorin transit ose anasjelltas, por produkti me shumicë i transitit në vetvete është i ndryshëm 

(në atë mënyrë mund të krahasohet me blerjen e produktit me shumicë ose ndërtimin e rrjetit të vet), 

veçenarisht për hyrësin e ri në treg i cili nuk posedon përdorues të mjaftueshëm, që nënkupton pak trafik 

dhe mundësi të vogla për interkoneksion me çdo operator nacional. Në rastin e më shumë operatorëve në 

Kosovë, ky zëvendësim do të jetë edhe më i komplikuar (më shumë linja të drejtpërdrejta të 

interkoneksionit do të nevojiten); 

Prandaj ARKEP beson se interkoneksioni i drejtpërdrejtë fizik edhe pse vë në presion të caktuar çmimet e 

transitit, nuk i përkasin të njëjtit treg si transit.  

ARKEP në analizën e tij ka shqyrtuar nëse shërbimet transit të komutuara të ofruara palëve të treta 

përmes  rrjeteve mobile dhe atyre të ofruara përmes rrjeteve fikse, i takojnë të njëjtit treg. 

Aktualisht janë gjashtë operatorë (katër operatorë fiks dhe tre mobil15) të rrjeteve të cilët janë të 

interkonektuar ndërmjet vetes në mënyre direkte/indirekte me qëllim të  ofrimit të shërbimeve të 

komunikimeve elektronike në nivel kombëtar. Operatorët ekzistues të shërbimeve telefonike (fiks dhe 

mobile), TK, Ipko, Kujtesa net dhe mts d.o.o. janë të interkonektuar drejtpërdrejt ose tërthorazi  njëri me 

tjetrin. Në fakt, operatorët e rrjeteve fikse ose mobile që i përkasin te njëjtës kompani janë të ndërlidhur 

drejtpërdrejt ( p.sh. rrejti fiks dhe rrejti mobil i TK apo rrejti fiks dhe rrejti mobil IPKO-s) ndërsa shkëmbimi 

i trafikut në mes të operatorëve që nuk i përkasin të njëjës ndërmarrje realizohet përmes lidhjes 

drejtperdrejt të interkoneksionit ne mes te ketyre operatorve, përveq mts d.o.o. e cila se fundmi ka lidhur 

marrveshje te interkoneksionit me TK, për terminim dhe tranzitim te thirrjeve kombetare, drejt dhe nga 

operatoret Ipko dhe kujtesaNet.  

Përderisa Ipko  aktualisht është duke ofruar shërbimet transite për njësinë e vet të rrjetit fiks drejt 

operatorëve tjerë kombëtarë,  ARKEP konsideron se operatorët (mobil) kanë kapacitet të mjaftueshëm në 

rrjetet e tyre për të ofruar shërbimet transite kombëtare edhe për hyrësit potencial. Andaj, konstaton se 

shërbimet ndërkombëtare transit të ofruara nga rrjetet mobile dhe fikse janë mjaft të ngjashme kështu qe 

mund të konsiderohen si zëvendësuese adekuate, prandaj konsiderojmë se duhet të trajtohen në të njëjtin 

treg përkatës. 

Nga sa u tha më lartë, mundë të konkludohet se shërbimet transite të ofruara përmes rrjeteve mobile dhe 

atyre fikse i takojnë të njëjtit treg.  

Nëse shërbimet ndërkombëtare transite dhe shërbimet kombëtare transite i takojne  të njëjtin treg 

ARKEP ka shqyrtuar nëse shërbimet transite ndërkombëtare përbëjnë një treg të veçantë apo i përkasin të 

njëjtit treg përkatës, gjegjësisht shërbimeve transite kombëtare në nivel me shumicë. Funksionalisht, 

shërbimet transite ndërkombëtare kërkojnë rutimin e thirrjeve për/nga një pikë ndërkombëtare 

terminuese/origjinuese. Nëse shikohet nga perspektiva e kërkesës, shërbimet transite ndërkombëtare 

sigurohen nga ofruesit kombëtar dhe te huaj  të shërbimeve të thirrjeve ndërkombëtare me pakicë. 

Shërbimet transite ndërkombëtare dhe shërbimet transite kombëtare janë funksionalisht të ndryshme, pasi 

që një ofrues i shërbimeve/thirrjeve me pakicë që  kërkon të përcjellë një thirrje ndërkombëtare nuk do të 

                                                      
15 Perfshirë operatorin mts D.O.O i cili eshte i pajisur me autorizim te perkohshem per ofrimin e sherbimeve te telefoni mobile   
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jetë në gjendje ta bëjë këtë duke blerë shërbimet transite kombëtare si një zëvendësues. Ofruesi i shërbimit 

të tillë ka nevojë te blejë  terminimin e  thirrjeve për përdoruesit fundor me të cilët numri ndërkombëtar i 

thirrur  është i lidhur. Nëse shikohet zëvendësueshmeria nga perspektiva e ofertës, investimet e nevojshme 

për të hyrë në treg dhe për te filluar ofrimin e shërbimeve transite kombëtare ose shërbimeve transite 

ndërkombëtar janë të  rëndësishme dhe kjo do të marrë kohë të konsiderueshme për planifikimin dhe 

shtrirjen e një rrjeti të tillë. 

ARKEP beson se, gjatë afatit kohor të këtij shqyrtimi, ofruesi  i shërbimeve transite kombëtare nuk do të jetë 

në gjendje të hyjë në treg për ofrimin e shërbimeve ndërkombëtare transite si përgjigje ne një rritje të vogël, 

por te ndjeshme te çmimit. Kjo vlen edhe për një ofrues te shërbimeve ndërkombëtare transite që kërkojnë 

të hyjnë në treg për ofrimin e shërbimeve kombëtare transite. 

Andaj, ARKEP konstaton se shërbimet transite kombëtare dhe shërbimet transite ndërkombëtare nuk 

zëvendësojnë njëra tjetrën dhe si te tilla përbëjnë tregje të ndara. 

Tregu relevant gjeografik 

Tregu relevant gjeografik përfshin zonën në të cilën ndërmarrjet e interesuara janë të përfshira në ofertën 

dhe kërkesën e produkteve/shërbimeve, në të cilën kushtet e konkurrencës janë mjaftueshëm homogjene 

dhe mund të dallohen nga zonat fqinje ku në ato zona kushtet e konkurrencës janë mjaft të ndryshme. 

Bazuar në këto përkufizime dhe kushtet e tregut të përshkruara më parë, ARKEP konsideron se tregu 

relevant  gjeografik për ofrimin e shërbimeve të transitimit me shumicë të thirrjeve për nga fushëveprimi 

është i natyrës  kombëtare . Kjo pikëpamje mbështetet edhe nga fakti se të gjithë operatorët e telefonisë fikse 

operojnë në nivel kombëtar dhe shërbimet e tyre në aspektin e çmimeve dhe  

disponueshmërisë/mbulueshmëris së regjioneve të ndryshme gjeografike nuk dallojnë. 

Nga analiza e bërë më lartë dhe duke pasur parasysh zhvillimet e teknologjisë në tregun Kosovar, ARKEP 

arrin në përfundimin se në tregun tranzit me shumicë të propozuar në Rekomandimin për tregjet relevante 

duhet të ndahen dy tregje: 

KONKLUZIONET NË DEFINIMIN E TREGUT 

Pas analizimit të zëvendësushmërisë nga ana e kërkesës dhe ofertës të shërbimeve transite në rrjetin publik 

të telefonisë fikse (këtu e tutje-tranzit), ARKEP konstaton se transiti përfshinë bartjen e një thirrje përmes 

një ose më shumë nyejve komutuese dhe janë dy tregje të ndara që mbulojnë tërë  territorin e Republikës së 

Kosovës (tragjet kombëtare): 

• Transiti kombëtar (të dy operatorët e interkonektuar janë në Kosovë), dhe 

• Transiti ndërkombëtar (njëri operatorë është jashtë ndërsa tjetri brenda ne Kosovë). 

Tregu Transit identifikohet vetëm duke u bazuar në kapacitetet e komutimit të transitit të disponueshme në 

një rrjet të caktuar, prandaj për pagesën në kaskadë  operatori transit duhet të ri-shes në kushte mos-

diskriminuese (duke përfshire çmimet). 

Analiza e tregut përkatës 

Ne këtë round, ARKEP do të analizoj të dhënat e tregut, nëse ndonjë operator i rrjetit dhe shërbimeve te 
telefonis fikse ka mundësi të ketë FNT në tregun perkatës të identifikuara më parë, në përputhje me kriteret 
e parapara me Rregulloren dhe  Udhëzimet e Komisionit Europian, ku pozita dominues përcaktohet duke iu 
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referuar një numri kriteresh dhe vlerësimi i te cilave bazohet në një analizë të tregut të parashikuar,  bazuar 
në kushtet ekzistuese të tregut dhe duke u mbështetur në prova.  

Sipas pikëpamjes së ARKEP, kriteret më të rëndësishme që do të përdoren për të përcaktuar praninë e pozitës 
dominuese në tregjet në fjalë janë: 

 Pjesa e tregut dhe  

 Fuqia kundërvepruese e blerësit 

Gjatë kryerjes së kësaj analize, ARKEP do të marrë parasysh një numër faktorësh që e karakterizojnë tregun 
e telefonisë fikse në Kosovë,  në veqanti do të analizoj zhvillimet në tregjun me shumice te telefonis fikse  dhe 
të marrë në konsideratë performancën aktuale të tregut për të vlerësuar karakteristika që mund të jenë të tilla 
per të justifikuar vendosjen apo heqjen e detyrimet rregullatore. Për këtë qëllim, ARKEP do të shqyrtojë 
faktorët e tregut, tendencat e trafikun me zë dhe kufizimet e jashtme-indirekte qe e karakterizojnë këtë treg.  

Pjesëmarrja e operatorëve në tregun përkatës 

Përkufizim tregut të transitit të thirrjeve ne rrjet fiks përbën një treg të justifikueshëm për ndërhyrje ex-ante 

për faktin se  ky shërbim është “input” i cili kërkohet (përdoret) nga operatoret te cile nuk jan te ndelidhur 

drejtpërdrejt për te ofruar thirrje telefonike përdoruesve fundor te rrjeteve fikse. Edhe pse ARKEP në vitin 

2012 ka imponuar detyrime rregullatorë ndaj OFNT për ofrim shërbimeve të transitit të thirrjeve me 

shumicë,  megjithate deri me në vitin 2018 edhe përkundër se ka pas ofertë ne treg, shërbimet e tranzitit 

kombëtar nuk janë kërkuar nga operatorët ne treg/ potencial. Shërbimet tranzite kanë shërbyer vetëm për 

nevoja të vet-furnizimit. Ne tetorë te vitit 2018 kemi marrveshjen e pare komerciale të transitit kombëtar ku 

operatori mts d.o.o. ka kërkuar nga TK ofrimin e shërbimeve tranzite nga në drejtim të operatorve tjerë në 

treg dhe anasjelltas.  

Pjesëmarrja (në %) e operatorëve të telefonisë fikse që aktualisht janë te përfshira në ofrimin e shërbimeve 
transit të thirrjeve të vetë-furnizuara është e vështirë të matet saktësisht per shkak te mungesës së të dhënave 
direkte per kete treg, mungesa e të cilave është edhe si rezultat se operatorët nuk gjenerojnë të hyra nga ky 
shërbim.  

Bazuar ne disa kalkulime indirekete të bëra nga ARKEP në tregun shërbimeve tranzite të vetë-furizimara, 
rrjedhë se pjesmarja e TK është rreth 90%  dhe Ipko me rreth 10%.  

Ndërsa,  sa i përket shërbimeve tranzite komerciale aktualish ofrohen vetë nga TK, që rezulton me pjesmarrje 
të tregut prej 100%.  

Fuqia kundërvepruese blerëse 

Fuqia kundërvepruese blerëse në tregun me shumicë të transitit të thirrjeve ne rrejtet Fikse vjen në shprehje 
kur operatori alternativ imponon kufizime  në kushte dhe  tarifat e shërbimeve të transitit  të për ofruara nga 
OFNT. Kjo situatë është e mundur nëse operatori alternativ ka mundësi tjetër për transitimin e thirrjeve, 
përveç ofertës së operatorit inkumbent. ARKEP konsideron se në mungesë të rregullimit adekuat, mund të 
ndodhë që OFNT nuk do të përballet me kufizime konkurruese nga asnjë operator alternativ në mënyrë që 
të kufizojnë tarifat e transitit kombetar me shumicë. 
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KONKLUZION MBI OFNT   

Bazuar në gjetjet dhe faktet e pëmendura më lart, ARKEP konkludon se TK  plotëson kriteret per tu 

përcaktuar si OFNT ne tregun : 

 Transitit të trafikut kombëtar  

 

Ky konkluzion mbështetet edhe nga një numër faktorësh përfshirë këtu pjesëmarrjen  mbi 90% te trafikut 
tranzit të vetfurnizimit përkatësisht 100% të tregut nga trafiku i transit komercialsecili. Për më tepër, 
mungesa e konkurrencës dhe e fuqisë kundërvepruese blerëse e kufizojnë konkurrencën në ne kete treg.  

 

 Analiza e tregut transit ndërkombëtar 

Siç është theksuar në pjesën e definimi të tregut, tregjet transite janë të definuara pavarësisht nga teknologjitë 
e përdorura në rrjetin e qasjes të operatorëve të transitit. Prandaj, si operatorët publik të telefonisë fikse ashtu 
edhe ata të telefonisë mobile duhet të përfshihen në këtë treg.  

ARKEP ka vërejtur se  ngajshem sikur se te transiti kombëtar, edhe te ai ndërkombëtar  nuk janë siguruar 
informatat relevante nga operatorët. 

Gjatë periudhes në shqyrtim të kësaj analize ka ekzistuar një situatë mjaftë specifike dhe e komplikuar në në 
lidhje me nyjet ndërkombëtare dhe kodet shtetërore të cilat  janë përdorur.  

Më datë 15 Dhjetor 2016 në përputhje me marrveshjen e Telekomit, ITU i ka caktuar Republikës së Kosovës 
kodet ndërkombëtare si në vijim: 

- Kodi E.164 (siç është i definuar në Rekomandimin ITU-T E. 164 paragrafi 4.1): 383 
- Q.708 Kodi i sinjalizimit të Rrjetit të Zonës (SANC): 7-214 

Megjithatë, për shkak të kësaj situate, që deri më tani ka qenë mjafte e vështirë për një hyrës të ri të futet në 
tregun kombëtar në Kosovë, operatori në fjalë është dashur të siguroj kodin ndërkombëtar telefonik nga 
ndonjë operator i jashtëm. Kodet e sinjalizimit konsiderohet si një barrierë e madhe për hyrje në treg, pasi që 
çdo operator që hynë në treg duhet të siguroj një lidhje të plotë për përdoruesit e saj. Problem më të vogël 
paraqet rasti i trafikut në shkuarje (outgoing), për shkak se kodi shtetëror nuk është i nevojshëm ne këtë rast, 
por për rastin e trafikut ne ardhje (incoming traffic) pa alokimin e kodit shtetëror telefonik është i pamundur. 
Kjo barrier tashmë është eleminuar, ARKEP  te gjithë operatoreve iu ka ndarë kode te sinjalizimit duke u 
mundësuar kështu ndërtimin/hapjen e 6 portave ndërkombetare.  

Vlen të theksohet në këtë rast se, te gjith operatoret, janë ne fazën e migrimit të në kodin e shtetëror +383 .  

Nga te dhënat ne dispozicion ARKEP konstaton : 

- Shërbimet tranzite kanë shërbyer vetëm për nevoja të vet-furnizimit;  

- Deri me tani asnjë operatorë nuk ka ofruar/kërkuar shërbim komercial për transitin e trafikut 

nderkombetar;  

- Ne treg nuk pritet te ketë këresa për shërbime të tilla.  
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KONKLUZION MBI OFNT (Transiti Ndërkombëtarë) 

Duke u bazuar në konkluzionet e mësipërme, ARKEP  ka ardhur në përfundim se tregu i transitit 
ndërkombëtar ofrohet nga te gjithë operatoret pasi te gjith kanë ndërtuar potat e tyre nderkombetare per 
qëllime te vetë-furnizimit. Dhe rrjedhimisht nuk ka hapsire per të  ARKEP  konkludon se tregu i transitit  
nderkombetar me shumicë është konkurrues, dhe asnjë ndërmarrje nuk gëzon FNT në ofrimin e këtyre 
sherbimeve. 

Duke pasur parasysh këto konkluzione dhe  dispozitat e Rregullores, ARKEP nuk do të imponoj detyrime 
rregullatore për ndërmarrjet, lidhur me ofrimi  e sherbimeve  me shumicë të transitit nderkombetar.  
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Problemet e konkurrencës në tregun transitit kombetar dhe detyrimet Rregullatore 

 

Në procesin e identifikimit të problemeve të mundshme të konkurrencës në tregun përkatës, ARKEP merr 
parasysh të gjitha problemet e mundshme që tashmë janë identifikuar në praktikat e vendeve evropiane, 
dukuria e së cilës në mungesë të rregullimit është e mundur të ndodhë edhe në tregun përkatës në Kosovë. 
Çështjet e konkurrencës do të shqyrtohen në detaje  dhe si rrejdhojë do të vendosen detyrime rregullatore, të 
cilat, në përputhje me parimet e Rregullores dhe Ligjit, do të shërbejnë për të zgjidhur problemet e 
identifikuara të konkurrencës në treg. 

Në bazë të asaj që është thënë më lartë, bazuar në përkufizimin e tregut, vlerësimin e efektivitetit të 
konkurrencës dhe identifikimin e OFNT, duke marrë parasysh kriteret që kanë dëshmuar ekzistencën e 
fuqisë së ndieshme të tregut, ARKEP  beson se problemet e konkurrencës që mund të ndodhin në tregun 
përkatës në mungesë të rregullimit janë: 

• Refuzimi për të trajtuar/mohuar interkoneksioni “Refusal to deal/denial of interconnection 

• Tarifa të larta të terminimit 

• Diskriminim i çmimeve  

 

Prandaj, ARKEP trajton zgjidhjet e problemeve të konkurrencës në tregun përkatës të terminimit të thirrjeve, 
sipas klasifikimit të lartpërmendur, duke i klasifikuar në dy lloje të problemeve të konkurrencës që:  

- tashmë kanë ndodhur në praktikë në tregjet e përcaktuara nga analiza e tregut;  dhe  
- mund të ndodhin në tregun përkatës i cili është subjekt i kësaj analize, pa rregullim, gjegjësisht 

problemet e konkurrencës që mund të ndodhin nëse ARKEP nuk rregullon tregun në të cilin ka 
identifikuar operatorin me FNT.  

Gjatë vendosjes së detyrimeve rregullatore, në pajtim me dokumentin ERG (06) 33, ARKEP nuk bën dallime 
midis dy llojeve të sipërpërmendura të problemeve të konkurrencës dhe imponon detyrimet rregullatore në 
përputhje me rrethanat. Me fjalë të tjera, kur imponohen detyrime rregullatore nuk ka rëndësi nëse një 
problem ka ndodhur në praktikë ose ekziston mundësia që një problem i tillë të ndodh në të ardhmen. 

Refuzimi për të trajtuar 

Problemi i konkurrencës, përkatësisht refuzimi për të trajtuar/mohuar interkoneksionin, është një metodë e 
përjashtimit të hyrësve të rinjë nga tregu. Ky problem mund të vërehet në situatën F2F ose F2M. Ndërsa është 
me rëndësi jetike për hyrësit e rinjë që të lidhet me rrjetet tanimë të shtrira, operatorët ekzistues mund të 
menaxhojë me lehtësi pa u ndërlidhur me hyrësit e rinjë për aq kohë sa numri i parapaguesve të hyrësit është 
i ulët. Refuzimi për të trajtuar i kufizon shitjet e konkurrentëve prandaj ka të ngjarë të çojë në përjashtim të 
hyrsve të rinjë nga tregu. Ndërsa përjashtimi mund të zvogëlojë ndjeshëm konkurrencën, e cila ka gjasa të 
dëmtojë mirëqenien e përgjithshme. Për shembull, situata e F2F zakonisht karakterizohet kur operatorët 
ekzistues, të cilët mbajnë shumicën e linjave të qasjes dhe operatorët e vegjël,  ku secili prej tyre kanë  vetëm 
disa linja të qasjes. Shqetësimi kryesor në këtë rast është mohimi për t'u ndërlidhur nga operatorët e 
konsoliduar në treg, situat kjo që çon në mbylljen e tregut të shitjes me pakicë. Pasi që operatori dominues i 
nënshtrohet një detyrimi për të ndërlidhur dhe një tarifë e rregulluar e terminimit, megjithatë, edhe 
operatorët alternativë mund të kenë nxitje për të shfrytëzuar fuqinë e tyre të tregut në tregjet e terminimit 
dhe vendosjen e çmimeve mbi kostot. 

Tarifa të larta  

Në praktikën e vendeve evropiane, përveq refuzimi për të trajtuar që i referohet situatës në të cilën një 
operator që ka FNT absolutisht refuzon të ofrojë një shërbim me shumicë, gjithashtu trajton rastet në të cilën 
operatori FNT është i gatshëm të ofrojë shërbimin por në kushte të paarsyeshme. Refuzimi për të negociuar 
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me kushte të arsyeshme trajtohet së bashku me probleme tjera të konkurrencës, si kërkesa të paarsyeshme, 
çmime shumë të larta etj. 

Diskriminimi i çmimeve 

Operatori i rrjetit fiks mund të aplikoj tarifa të ulëta të tranziti për njësin e vete të shitje me pakicë në krahasim 
me ato që aplikon për operatorët e rrjeteve tjerë. Përmes këtyre praktikave diskriminuese të çmimeve, 
operatori fiks mund përfundimisht të përjashtojë nga tregu me pakicë konkurrentët e saj. 

Për shembull, mund të vendosë tarifa të larta të transititmi në njërën anë, e të cilat pastaj i përdor për 
subvencionimin e tarifave më të lira të thirrjeve brenda rrjetit. Në këtë aspekt, operatorët e tjerë të rrjetit do 
ta kishin më të vështirë të konkurronin në tregun e shitjes me pakicë, duke qenë se do të përballen me kosto 
shumë më të larta për kompletimin e thirrjeve jashtë rrjetit, për shkak të aplikimit të tarifave të larta të tranziti 
të thirrjeve. 

 

Detyrimet Rregullatore 

 

Në kapitullin VI të këtij dokumenti,TK është identifikuar si operatorë me FNT dhe vertikalisht të integruar 
në Republikën e Kosovës. ARKEP konsideron se TK pa rregullim, mund të  mos ketë interes në ofrimin e 
tranziti të thirrjeve ose këto shërbime t’i ofroj në kushte të paarsyeshme për hyrësit e rinjë. 

Në mungesë të rregullimit, TK nuk do të ishte e interesuar për t’iu siguruar operatorëve potencialë  shërbimet 
e tranzite kombetare. 

Pa rregullim të shërbimet e tranzite kombetare, pavarësisht nga teknologjia e aplikuar dhe pika e qasjes, 
konkurrentët ekzistues dhe ata potencialë nuk mund të ofrojnë teminimin e thirrjeve në rrjetet e operatorëve 
që nuk kan interkoneksion te drejtperdrejt. Me fjalë të tjera, ARKEP konsideron se konkurrentët ekzistues 
dhe potencialë nuk gëzojnë fuqi të mjaftueshme negociuese për të qenë në gjendje të detyrojnë operatorët 
fiks meFNT të ofrojnë shërbimet e tranzite kombetare me kushte të arsyeshme komerciale apo edhe të ofrojë 
qasje në shërbimet përcjellëse, duke mos lejuar operatorët të konkurrojnë në nivelin e shitjes me pakicë me 
shërbimet e tyre dhe që do të mund ti detyronte ata të tërhiqen nga tregu. 

Si përfundim, duhet theksuar se nëse operatorët nuk do te jenë në gjendje të ofrojnë shërbimin e thirjeve ne 
rrjetet tjera fikse  në nivel me pakicë, kjo do të ketë ndikim negativ në përdoruesit fundorë, të cilët nuk do të 
kenë mundësi të bëjnë thirrje drejt numrave të ketyre operatorëve, të zgjedhin mes çmimeve, cilësisë dhe 
shërbimeve që u ofrohen atyre. 

Andaj, ARKEP pas përcaktimit të OFNT në shërbimet e tranzite kombetare,  në mënyrë që të minimizojë 

problemet konkurruese te identifikuara dhe ato të mundshme që të ndodhin, me qëllim të shmangjes së 

shfrytëzimin të mundshëm të fuqise së ndjeshme në treg nga operatorët respektiv, duhet të imponoj detyrime 

rregullatore ex ante mbi baza të analizës së tregut, bazuar në nenin 32 të Ligjit dhe nenin 6 të Rregullores. 

Sipas këtyre dispozitave, ARKEP do të imponojë dhe justifikojë detyrimet për ndërmarrësit që kanë FNT në 

tregjet relevante, më saktësisht: 

 

5) Detyrimi për qasje; 

6) Detyrimi për transparencë; 

7) Detyrimi për mos-diskriminim dhe   

8) Detyrimi për kontroll të çmimeve. 
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Sipas kornizes rregullatore të BE-së, e cila është transpozuar në Ligjin për Komunikimet Elektronike, masat 

duhet të zgjidhen duke pasur parasysh parimin e proporcionalitetit dhe duhet të jenë më pak të rënda dhe të 

përshtatshme për këtë qëllim (grupi minimal i masave që do të ishin në gjendje t’i zgjidhnin problemet e identifikuara 

të konkurrences). Pra rregullimi duhet të jetë minimal i domosdoshëm, i bazuar në parimet themelore për 

rregullimin e aktiviteteve të komunikimeve elektronike.  

Siç u tha në kapitullin e analizës së tregut, TK.  kanë pozitë dominuese në tregun e tranzitit të thirrjeve (sa i 

perket kritereve të madhësisë dhe të pjesëmarrjes së tregut).  

Si rezultat i problemeve të identifikuara të konkurrencës, ARKEP konsideron se është  justifikueshme 

vendosja e detyrimeve rregullatore si në vijim: 

Detyrimi për Qasje 

Në funksion të aftësisë së ndërmarrjes TK, për të ushtruar fuqinë në treg, ARKEP beson se është e arsyeshme 

dhe adekuate për të kërkuar nga ky operatorë përmbushjen e kërkesave të arsyeshme për qasje dhe/ose 

përdorimin e mundësive të produkteve të qasjes dhe pajisjeve tjera përcjellëse që përbëjnë tregun e 

shërbimeve tranzite kombetare. 

Çështje primare është që OFNT t’i ndërlidh rrjetet ose pajisjet me ndërmarrjet që bëjnë kërkesa të arsyeshme. 

TK duhet që të negociojnë me mirëbesim me ndërmarrjet që bëjnë kërkesa të reja për shërbimet e tranzite 

kombetare dhe nuk duhet t’i tërheqin pajisjet e qasjes pa autorizim paraprak me shkrim nga ARKEP. 

ARKEP konsideron se dhënia e qasjes së hapur për ndërlidhje teknike të operatorit, protokollet dhe 

teknologjia që janë të domosdoshme për këto shërbime nga ndërmarrjet tjera janë të nevojshme për krijimin 

e një mjedisi vërtetë konkurrues. Gjithashtu, ofrimi i qasjes në sistemin operativ mbështetës ose sisteme të 

ngjashme softuerike të nevojshme për të siguruar konkurrencë të ndershme në shërbimet e tranzite 

kombetare konsiderohet si e nevojshme nga ARKEP. 

Të gjitha detyrimet e cekura më lartë për qasjen, duhet të ofrohen në terma dhe kushte të cilat janë të drejta, 

të arsyeshme dhe në kohë dhe te cilat nuk dallojnë prej atyre të ofruar  njësisë së  vetë të shitjes me pakicë, 

duke respektuar standardet dhe afatet kohore. 

Në të gjitha rastet ku qasja duhet të jetë e ofruar në bazë të një kërkese të arsyeshme, ARKEP do të jetë arbitri 

i fundit  për të vendosur nëse kërkesa është apo nuk është me të vërtetë e arsyeshme. 

Prandaj TK, do të ofrojnë qasje në shërbimet përkatëse përkatësisht interkoneksion të rrjeteve të saj. Një 

ndërmarrje mund të refuzojë të ofrojë qasje në mënyrë të njëanshme, të pezullojë ose të ndërpres qasjen vetëm 

në rast se veprime të tilla janë të bazuara në kritere objektive, duke përfshirë kriteret teknike apo nevojat për 

të ruajtur integritetin e rrjetit. Çfarëdo refuzimi nga një ofrues i shërbimit, i dorëzohet perfituesit jo më vonë 

se tridhjetë (30) ditë pasi kërkesa është paraqitur dhe e njëjta duhet të përmbaj arsyet e refuzimit të paraqitura 

në formë të shkruar. Në rast të refuzimit të qasjes, ofruesi duhet të informojë ARKEP-in me arsyeshmerinë 

teknike,  jo më vonë se dhjetë (10) ditë. Detajet mbi ofrimin e qasjes, për operatorët me FNT, janë të listuara 

në Rregulloren mbi Qasjen. 
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Detyrimi i Transparencës 

ARKEP beson se, imponimi i obligimeve të transparencës  duhet të ndihmojë për të zvogëluar gjasat e një 

abuzimi të mundshëm me fuqinë në tregun e shërbimeve e tranzite kombetare, të cilën e posedon TK. 

Megjithatë, ARKEP është në dijeni se, pa obligime  tjera që e plotësojnë  detyrimin e transparencës, 

efektivitetit i detyrimit në fjalë do të dëmtohet në masë të madhe. 

Prandaj,  ndërrmarja e cilat është përcaktuar të ketë FNT duhet të publikojnë/azhurnojnë, ofertën referente 

për ofrimin e qasjes dhe interkoneksionit dhe të listoj ofrimin e shërbimeve  të tranzitit kombetarë. Oferta 

referente duhet të jetë mjaftueshëm e detajuar  për të siguruar se ndërmarrjet tjera nuk janë të detyruar të 

paguajnë për elemente/pajisjet të cilat nuk janë të nevojshme për shërbimet e kërkuara, duke dhënë një 

përshkrim të ofertave përkatëse të ndara në komponente sipas nevojave të tregut, dhe kushtet lidhur me 

marrëveshjet për nivelin e shërbimeve dhe çmimet e detajuara. ARKEP ka të drejtë që brenda afatit kohor të 

caktuar të kerkojë nga ndërmarrja që është përcaktuar me FNT, të ndryshoje kushtet dhe termet në ofertën 

referente, në menyë që detyrimet e imponuara ndaj operatorëve me FNT, sipas Ligjit, të kenë efekt. ARKEP  

mund te specifikojë informatat që duhet të publikohen nga ndërmarrja me FNT. 

Detyrimi për Mos-diskriminim 

Ndërmarrjet e percaktuara me FNT nuk do të diskriminojnë kundërejt ndërmarrjeve të tjera dhe, në veçanti, 

të zbatojë kushtet ekuivalente në rrethana të njëjta me ndërmarrjet e tjera që ofrojnë shërbime ekuivalente, 

dhe të ofrojë shërbime dhe informata të tjerëve nën të njëjtat kushte dhe të njëjtën cilësi si ajo siguron 

shërbimet për vete, apo njësitë e saj. 

Detyrimi i kontrollit të çmimit 

Sipas rregullores mbi analizën e tregut, çmimet e shërbimet e tranzite kombetare duhet të bazohen në kosto 

(duke marrë parasysh një normë të arsyeshme të kthimit të investimit) efikase të ofrimit të shërbimeve të 

tilla dhe për llojin e njëjtë nga ofruesi i njëjtë i shërbimit, çmimi duhet të jetë identik në tërë Kosovën, apo në 

gjithë zonën e operimit të ofruesit të shërbimeve, nëse ofruesi i shërbimeve nuk vepron në tërë teritorin e 

Kosovës. ARKEP është i obliguar për të vendosur një metodologji për të llogaritur kostos që do të 

promovonin efikasitet dhe konkurrencë afat-gjate dhe do të ngriste në maksimum përfitimet e 

përdorueseve fundorë.  

ARKEP konsideron se aktualisht modeli për rregullimin e çmimeve të shërbimeve tranzite duhet promovoj 

efikasitet dhe konkurrencë afat-gjatë me qëllim që përfitimet e perdorueseve të jenë maksimale.  

Andaj, ARKEP propozon të caktojë tavanet e çmimeve për shërbimeve tranzite duke marrë parasysh të 

dhënat për kostot përkatëse të marra në bazë të metodave indirekte të vlerësimit të kostos, përmes 

krahasimit të çmimeve për shërbimet përkatëse (benchmarking) bazuar në praktikat më të mira të shteteve 

të BE-së dhe të Rajonit. Derisa ARKEP të vendos ndryshe per tarifat e transitit të thirrjeve, TK  duhet të 

siguroj se çmimet e transitit nuk janë më të larta se ato që janë aplikuar më datë 01 janar 2019.   

Duhet të theksohet se në bazë të Ligjit dhe sipas Rregullores për analizën e tregut, barra për të dëshmuar se 

çmimet derivojnë nga kostoja duke përfshirë një normë të arsyeshme të kthimit të investimit do të mbesin 

përgjegjësi e ndërmarrjeve që kanë FNT. ARKEP mund të kërkojë që llogaritë e kalkulimit të kostos të 

auditohen nga auditori i pavarur. 
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KONKLUZION MBI DETYRIMET PËR NDËRMARRJENT  

I. Telekomi i Kosovës Sh.A, përcaktohet operator me fuqi të ndjeshme në tregun e tregun e 

transitit kombëtar ne rrjetet telefonik Fiks (tutje referuar si transit kombëtar)’. 

II. Telekomi i Kosovës Sh.A detyrohet të zbatojë detyrimet e përcaktuara në bazë të Ligjit 

dhe Rregullores për Analiza të tregut, neni 6.3, si në vijim: 

5) Detyrimi i Qasjes; 

6) Detyrimi për mos-diskriminim; 

7) Detyrimi i Transparencës; 

8) Detyrimi për Kontrollin e Çmimeve. 

III. Detyrimet e përcaktuara në pikën II të këtij vendimi përfshijnë: 

1. Detyrimi i Qasjes duhet të ofrohet në përputhje të plotë me nenin 36 dhe 37 të Ligjit dhe 

nenit 6.3 të Rregullores për analiza të tregut.  

1.1) Telekomi i Kosovës Sh.A duhet të ofroj interkoneksion dhe transit 

kombëtarë sipas kushteve dhe procedurave të miratuara nga ARKEP me 

Rregulloren e Qasjes dhe Rregulloren për Interkoneksion.  

2. Detyrimi për mos-diskriminim duhet të ofrohet në përputhje të plotë me nenin 33 të Ligjit 

dhe nenit 6.3 të Rregullores për analiza të tregut. 

2.1) Telekomi i Kosovës Sh.A nuk duhet të veprojë në baza diskriminuese në mes të 

përfituesit të terminimit dhe përfituesve tjerë të mundshëm, e në veçanti të 

aplikojë kushte ekuivalente në rrethana ekuivalente për ndërmarrjet tjera që 

ofrojnë shërbime ekuivalente, dhe t’u ofrojë shërbime dhe informata të tjerëve 

nën kushte të njëjta dhe të të njëjtës cilësi që ajo ofron për shërbimet e saj ose 

ato të njësive apo njësive të saja.  

3. Detyrimi i Transparencës duhet të ofrohet  në përputhje të plotë me nenin 34 të Ligjit, dhe 

nenit 6.3 të rregullores për analizat e tregut. 

3.1) Telekomi i Kosovës Sh.A sa i përket produkteve të transitimit me shumicë  

duhet që: 

3.1)1. brenda 3 muajve nga data e miratimit të këtij vendimi, të përditësoj dhe 

publikoj ofertën referente sipas Rregullores për Qasje dhe Rregullores për 

Interkoneksion; 

3.1)2. t’u siguroj ndërmarrjeve që kërkojnë interkoneksion të gjitha informacionet 

e nevojshme për t’u ndërlidhur. 
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4. Detyrimi për kontrollin e çmimeve dhe llogaritjen e kostos duhet të ofrohet në përputhje të 

plotë me nenin 40 të Ligjit dhe nenit 6.1, të Rregullores për analizat e tregut. Operatorët me 

FNT sa i përket ofrimit të terminimit të thirrjeve në rrjetet fikse do të sigurojnë që: 

4.1. Çmimet e transitit Kombëtarë nuk janë më të larta se çmimet e  aplikuar nga TK 

më datë 01 janar 2019. 

4.2. Për Çmimet e transitimit të trafikut nderkombëtar (thirrjet ndërkombëtare), 

Telekomi i Kosovës SH.A. do të negocioj në mirëbesim me palët që kërkojnë qasje 

dhe do te siguroj se çmimet e transitit ndërkombetar  janë në nivel të arsyeshëm 

4.3. Tarifat e përcaktuara më lartë do te vlejnë deri sa ARKEP të vendos 

metodologjinë e llogaritjes së kostos në përputhje me parimet e përcaktuara me 

nenin 40 të ligjit, në mënyrë që të llogaritet kostoja për ofrimin efikas të 

terminimit të thirrjeve fikse; 

4.4. Mos të kërkohet nga konsumatorët të paguajnë për shërbimet/objektet, të cilat 

nuk janë të nevojshme për ofrimin e shërbimeve të Terminimit të thirrjeve; 

4.5. Sa i përket transitit Kombëtarë, linku i interkoneksionit është i rregulluar  si pjese 

shoqëruese, prandaj Telekomi i Kosovës Sh.A duhet të: 

a) ofrojnë linkun e interkoneksionit palës kërkuese; 

b) lejojnë palës tjetër interkonektuese për të instaluar dhe për të ofruar linkun 

e  interkoneksionit ndërmjet Telekomi i Kosovës Sh.A  dhe rrjetit të tij në 

rast se ky operator propozon çmim më të ulët se sa çmimi i ofruar nga 

operatori me FNT; 

c) të ndajnë kostot e linkut të interkoneksionit ndërmjet palëve të 

interkonektuara në proporcion me përdorimin e këtij linku të 

interkoneksionit - d.m.th operatori me FNT është e detyruar për të mbuluar 

pjesën e trafikut të operatorit me FNT në trafikun e përgjithshëm të bartur 

nga kjo lidhje interkoneksioni gjatë muajit të caktuar. Supozohet se 

operatori  ofron një shërbim për një operator tjetër, nëse ky i fundit zotohet 

të paguaj për atë shërbim operatorit te parë. Gjithashtu konsiderohet se 

është vetëm një link interkoneksioni ndërmjet rrjeteve publike telefonike, 

pavarësisht linkut 2Mbps qe realisht përdoret për rutimin e trafikut. Në rast 

se vetëm terminimi i thirrjeve mobile është i ofruar nga operatorit me FNT 

tek operatoret  tjerë, ky operator duhet te mbuloj 100% koston e linku të 

tillë te interkoneksionit. 
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