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Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) është autoritet 

i pavarur rregullator në fushën e shërbimeve të komunikimeve elektronike dhe postare, 

i cili funksionon në bazë të Ligjit për Komunikime Elektronike, Nr. 04/L-109, dhe i 

autorizuar/ngarkuar me përgjegjësi dhe kompetenca shtesë në fushën e shërbimeve 

postare, ashtu si paraparë me  Ligjin për Shërbime Postare, Nr. 03/L-173.  

Në cilësinë e autoritetit rregullator nacional përveç detyrave të parapara me Ligjin për 

Komunikime Elektronike, nr. 04/L-109 (tutje: ligji për KE), Autoritetit Rregullativ i 

Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) (tutje: Autoriteti), i janë dhënë 

kompetenca edhe përgjegjësi shtesë edhe në fushën e shërbimeve postare dhe bazuar në 

dispozitat e ligjit për shërbime postare, Autoriteti (ARKEP) si rregullator i shërbimeve 

postare ka përgjegjësi dhe kompetenca si në vijim: 

 lëshon dhe tërheq licencat operatorëve postarë për ofrimin e shërbimeve 

universale dhe shërbimeve  të tjera postare; 

 miraton tarifat për shërbimet universale dhe të rezervuara postare, të propozuara 

nga operatori  publik postar; 

 përcakton shkallën e peshës - limitin për shërbimet e rezervuara postare; 

 përcakton tarifat për dhënien e licencave dhe taksën vjetore për ofrimin e 

shërbimeve postare,  si dhe afatet për kryerjen e pagesës; 

 propozon rregulla Ministrisë për ofrimin dhe përmbushjen e standardeve për 

realizimin e shërbimeve postare; 

 mban regjistrin e licencave të lëshuara me të dhënat përkatëse;  

 mbikëqyrë respektimin e kushteve të përcaktuara me licencë, dhe në rast të 

shkeljes së kushteve të  licencës merr masat e nevojshme ndaj operatorëve postar; 

 mbikëqyrë përdorimin e tarifave të shërbimeve postare dhe propozon marrjen e 

masave ligjore në  rastet kur operatori postar nxjerr ose përdor tarifa në 

kundërshtim me masat e përcaktuara me këtë  ligj; 

 përcjell zhvillimet që kanë të bëjnë me sektorin postare dhe tregun e shërbimeve 

postare dhe merr masat e nevojshme për të siguruar barazi dhe transparencë për 

konkurrim në tregun e shërbimeve  postare; 

 zgjedh mosmarrëveshjet në mes të operatorëve postarë dhe shfrytëzuesve me 

operatorët postarë; 

 siguron shfrytëzuesve të shërbimeve postare kushte të barabarta; 

 mbledh informacionet e nevojshme që kanë të bëjnë me shërbimin postar dhe i 

publikon ato sipas nevojës. 

 

Autoriteti (ARKEP), përmes këtij dokumenti/raporti vjetor, paraqet treguesit kryesor 

dhe të dhënat  kryesore statistikore të sektorit të shërbimeve postare për vitin 2012, duke 

pasqyruar gjendjen aktuale të Sektorit Postar në Republikën e Kosovës.   

1. H Y R J E 
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Ky dokument/raport ka për synim dhe qëllim informimin e palëve të interesit, 

përkatësisht informimin e operatorëve të licencuar postar dhe atyre potencial të cilët 

pretendojnë për të hyrë në treg për ofrimin e shërbimeve postare, dhe 

shfrytëzuesit/konsumatorët e shërbimeve përkatësisht opinionin e gjerë. 

Dokument/raporti është përgatitur në bazë të të dhënave, informacioneve të pranuara 

për vëmendje të Autoritetit (ARKEP), nga operatoret e shërbimeve postare, për 

aktivitetet postare dhe të dhënat tjera që ndërlidhen me ofrimin dhe realizimin e 

shërbimeve postare, dhe atyre korrier.  

Autoriteti (ARKEP), sqaron të gjitha palët pjesëmarrëse në sektorin e shërbimeve postare 

dhe opinionin e gjerë, se bazuar në detyrimet e saja ligjore dhe konsideratën për ruajtjen 

e fshehtësisë dhe konfidencialitetin e të dhënave, jo të gjitha informacionet, të dhënat 

dhe treguesit e raportuar nga operatoret postar janë përfshirë dhe publikuar në këtë 

dokument. 

Për të siguruar të dhënat e nevojshme nga operatorët postar dhe ofruesit e shërbimeve 

postare, Bordi Drejtues (tutje: BoD) i Autoritetit (ARKEP), sipas kërkesës së parashtruar 

nga Sektori i Shërbimeve Postare (tutje: SSHP) pranë Autoritetit (ARKEP), ka integruar 

obligimet dhe detyrimet për raportim në bazë të “Rregullores për të dhënat statistikore periodike 

të operatorëve të cilët ofrojnë shërbime telekomunikuese dhe postare” (Ref. Reg. Nr. 11, Nr. Prot. 048/B/11 

datë; 13/09/2011), (tutje: Rregullorja), përfshi këtu edhe pyetësorin për raportimin periodik 

të të dhënave statistikore të shërbimeve postare, sipas të cilit operatorët postar obligohen 

në baza periodike ti raportojnë Autoritetit (ARKEP). 

Raporti i punuar nga Sektori i Shërbimeve Postare (SSHP), është hartuar duke marrë në 

konsideratë gjendjen e tanishme të sektorit postar në Republikën e Kosovës, kushtet dhe 

situatën në të cilat ndodhet vendi, dhe se në masën e konsideruar paraqet gjendjen reale 

të sektorit të shërbimeve postare në vend. 

Nisur nga fakti se ky dokument/raport publikohet për herë të parë për tërë vitin 2012, 

atëherë dokument/raporti si i tillë, ngërthen dhe pasqyron të dhënat dhe treguesit 

kryesor për periudhat tremujore (periodike) dhe ato vjetore. Raporti kryesisht pasqyron 

të dhënat për periudhat nga TM1 deri TM4 2012, të pranuara përmes pyetësorëve duke 

nxjerrë të dhëna nga Baza Statistikore për Analiza të Tregjeve (BSAT - aplikacion softuerik 

në shfrytëzim nga ARKEP). Raportet tjera në vijim përveç të dhënave aktuale në të 

ardhmen do të mund të pasurohet edhe me tregues të tjerë apo informacione shtesë 

statistikore dhe të dhëna tjera për tregun e shërbimeve postare në tërësi.  

Raporti është hartuar në përputhje me dispozitat e Ligjit për Shërbime Postare, aktet 

tjera normative që dalin nga ky ligj, dhe në përputhje me Direktivat e Bashkimin 

Evropian dhe aktet e UPU-së, që rregullojnë sektorin postar.  
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Shërbimet Postare janë të një rëndësie të veçantë strategjike në zhvillimin ekonomik të 

vendit si dhe nevojën e domosdoshme të komunikimit të ndërsjellë të 

shfrytëzuesve/konsumatorëve (C2C), bizneseve mes vete (B2B), dhe bizneseve me 

shfrytëzuesit/konsumatorët si dhe anasjelltas (B2C ose C2B). Rëndësia dhe pozicionimi i 

sektorit të shërbimeve postare është paraqitur në figurën në vijim në të cilën sektori i 

shërbimit postar konsiderohet si urë ndërlidhëse e tri tregjeve shumë të rëndësishme 

dhe vitale si: tregut të komunikimeve elektronike, tregut të marketingut/reklamave dhe 

tregut të transportit/logjistikës së mallrave.  

Figura 1:  Pozicionimi  strategjik i sektorit postar (Industrisë Postare) në tregun e përgjithshëm; 

 

 

 

Gjithashtu, shërbimet postare dhe sektori i shërbimit postar janë të një rëndësie jetike 

për shfrytëzuesit/konsumatorët komercial/biznesor dhe shfrytëzuesit/konsumatorët 

tjerë, për komunikimin mes tyre dhe konsiderohet si një shërbim me interes të 

përgjithshëm ekonomik. Tregjet postare janë dinamike dhe kanë një zhvillim të shpejtë, 

prandaj duhet zhvilluar dhe ecur në hap me trendet zhvillimore, ndonjëherë në 

ndërlidhje të përbashkët me zgjerimin e tregjeve të komunikimeve elektronike,  

marketingut/reklamave dhe tregtisë elektronike. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. RËNDËSIA E  SHËRBIMEVE POSTARE NË SEKTORIN POSTAR 
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Çka nënkuptojmë me shërbime postare. Shërbime postare konsiderohen shërbimet e 

kryera nga ofruesi i shërbimit postar – „Operatori Postar‟ (tutje: OP) sipas kërkesës së 

shfrytëzuesit/konsumatorit kundrejt pagesës së taksës postare e që nënkupton 

shërbimet; pranimin, përpunimin, bartjen/transportin, shpërndarjen dhe dorëzimin e 

dërgesave postare, në adresën marrësit ose deri tek i adresuari. 

Shërbimet postare në Republikën e Kosovës, realizohen që pas përfundimit të luftës, 

përkatësisht nga data; 15 Mars 2000, në trafikun e brendshëm, ndërsa në trafikun 

ndërkombëtar nga data; 15 Maj 2000. Deri më 15 Maj 2006, shërbimet postare janë 

realizuar pa ndonjë mbikëqyrje dhe ndikim të veçantë nga shteti - Qeveria, ndërsa më 15 

Maj 2006, për herë të parë nga Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit 

(MTPT) janë licencuar të gjithë operatorët të cilët kanë ofruar shërbime postare që pas 

përfundimit të luftës e deri në këtë kohë.  

Procedurat e licencimit ishin realizuar në bazë të Ligjit për Shërbime Postare, Nr. 

2003/18, i miratuar nga Kuvendi Republikës së Kosovës me datë; 9 Tetor 2003 dhe sipas 

Udhëzimit Administrativ Nr. 2005/8 për licencim të operatorëve postar i cili është 

ndryshuar amandamentuar me Udhëzimit Administrativ Nr. 05/2012 për licencim të 

operatorëve postar. Ky ligj rregullonte fushën e Shërbimeve Postare, kushtet e ofrimit të 

shërbimeve, rolin e Qeverisë/Ministrisë në sektorin postar, si dhe të drejtat dhe detyrat 

e operatorëve postar dhe shfrytëzuesve të shërbimeve postare. Në bazë te këtij ligji, 

Qeveria nëpërmjet Ministrisë përkatëse përcakton politikat dhe strategjinë e zhvillimit të 

shërbimeve postare dhe rregullimin e tregut të shërbimeve postare. 

Duke parë mangësitë e Ligjit Nr. 2003/18, është kërkuar ndryshimi i tij, dhe me hyrjen 

në fuqi të Ligjit aktual për Shërbimet Postare, Nr. 03/L-173 (tutje: Ligji) i cili është më i 

avancuar dhe është në përputhje me kornizën ligjore të BE-së, përkatësisht direktivat që 

kanë të bëjnë me sektorin postar, është miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës 

më 15 prill 2010, dekretuar nga Presidenti i Republikës së Kosovës më datë 04 maj 2010 

dhe është shpallur në Gazetën Zyrtare më 25 maj 2010. 

Me hyrjen në fuqi të këtij Ligji janë ndarë përgjegjësitë e organeve të cilat bëjnë politikat 

dhe strategjitë dhe atyre që rregullojnë tregun e shërbimeve postare. Kompetencat, 

detyrat dhe përgjegjësit e Ministrisë në sektorin postar janë të definuara me nenin 4 të 

ligjit e që kanë të bëjnë me politikat dhe strategjinë e zhvillimit të sektorit postar, 

ndryshimin e ligjit dhe akteve nënligjore, përfaqësimin ndërkombëtar etj, ndërsa detyrat 

dhe kompetencat e Autoritetit (ARKEP) në fushën e sektorit të shërbimeve postare, më 

gjerësisht janë të përcaktuara me nenin 6 të këtij ligji e që kanë të bëjnë me rregullimin e 

tregut përkatësisht procedurat e licencimit, kontrollin mbikëqyrjen/monitorimin, tarifat 

e shërbimeve, cilësinë dhe ankesat etj. 

3. SHËRBIMET POSTARE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 
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Sipas legjislacionit në fuqi, shërbime postare në territorin e Republikës së Kosovës mund 

të ofrojnë të gjithë personat fizikë ose juridikë, të cilët janë të pajisur me licencë nga 

Autoritetit (ARKEP), i cili është i autorizuar të lëshoj dhe tërheqë licencat operatorëve 

postar dhe atyre të cilët dëshirojnë të ofrojnë shërbime postare. 

 

Kriteret dhe kushtet e detajuara për të marrë licencë për ofrimin e shërbimeve postare 

janë të përcaktuara me dispozitat e Ligjit nr. 03/L-173 për shërbime postare dhe 

Udhëzimit Administrativ nr. 05/2012 për licencim të operatorëve postar, ndërsa afati i 

vlefshmërisë së licencës është i përcaktuar për dhjetë (10) vite me mundësi të ripërtëritjes 

konform kushteve dhe kritereve të përcaktuara me ligj dhe Udhëzim Administrativ. 

Autoriteti (ARKEP), përveç dhënies dhe tërheqjes së licencave, dhe detyrave tjera të 

përcaktuara me dispozitat ligjore, ka për detyrë të mbajë edhe regjistrin e operatorëve 

postar të licencuar, dhe deri në fund të viti 2012, të evidentuar në regjistrin e licencave të 

Autoritetit (ARKEP), janë gjithsejtë tetë (8) operatorë postar të cilët janë aktiv dhe ofrojnë 

shërbime postare. 

Tabela 1: Regjistri i operatorët postar të licencuar në territorin e Republikës së Kosovës; 

NR. EMRI DHE ADRESAT E 

OPERATORIT / KOMPANISË 
DATA E LICENCIMIT NR. I LICENCËS LLOJET E SHËRBIMEVE 

1 ‘NPQ PK SH.A’.  
Dardania p.n.  
10000, Prishtinë 

15 maj 2006, ndryshuar 
më 24.09.2012 

207/L/12 o Shërbime tjera postare, * 

2 ‘Salbatring Int. Sh.p.k’ 
Sheshi Nëna Terezë 25/b  
10000, Prishtinë 

15 maj 2006 0315052006 o Shërbime Ekspres, 
o Shërbime Korrier, 
o Import –Eksport, 

3 ‘N.T.SH. KCC’ 
Rruga Garibaldi 1/6,  
10000, Prishtinë 

15 maj 2006 0415052006 o Shërbime Korrier, 
o Shërbime Ekspres Global 

4 ‘A.L. Dushi Sh.p.k.’ 
rr. UÇK-së nr. 105/1  
10000, Prishtinë 

15 maj 2006 0615052006 o Ekspres Import –Eksport, 
o Shërbime Korrier, 

5 ‘KOEX Sh.p.k’ 
rr. Reshat Karjagdiu nr. 7  
20000, Prizren 

16.03.2009 02/160309 o Shërbime Ekspres, 
o Shërbime Korrier, 

6 ‘NTP Vlora Komerc;’ 
rr. Eqrem Çabej nr.  137/ 145 
10000, Prishtinë 

16.03.2009 01/160309 o Shërbime Ekspres, 
o Shërbime Korrier, 

7 ‘N.Sh.T. Express Delivery Services’ 
rr. Perandori Dioklician  Nr. 11  
10000, Prishtinë 

27.08.2010 01/270810 o Shërbime Ekspres, 
o Shërbime Korrier, 

8 ‘NPT Burimi’ 
rr. Hajdar Dushi nr 14,  
10000 Prishtinë 

16.01.2012 02/L/12 o Shërbime korrier 

*Shënim: Shërbimet tjera postare jashtë zonës së shërbimeve universale dhe të rezervuar. 

 

Nga operatorë e evidentuar në regjistrin e licencave, NPQ „Posta e Kosovës Sh.A‟, si 

pasardhëse ligjore pas ndarjes nga „PTK ShA.‟ (Ref. Vendimi i QeK nr. 16/53 datë 

21/12/2011 për themelimin e NPQ „Posta e Kosovës Sh.A‟), është Operator Publik Postar 

(OPP) i vetëm i cili është i obliguar të ofroj të gjitha shërbimet universale dhe të 

rezervuara në tërë territorin e vendit me kushte dhe kritere të përcaktuara sipas 

dispozitave ligjore dhe nënligjore. Përveç këtyre shërbimeve  NPQ „Posta e Kosovës 

4.   REGJISTRI I  OPERATORËVE POSTAR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 
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Sh.A‟, mundë të ofrojë edhe shërbime tjera postare jashtë zonës së shërbimeve 

universale. Ndërsa operatorët privat ofrojnë kryesisht shërbime postare korrier dhe 

ekspres, tre (3) operator postar janë të licencuar për të ofruar shërbime postare vetëm 

brenda territorit të Republikës së Kosovës, ndërsa pesë (5) të tjerë përfshirë edhe NPQ 

„Postën e Kosovës Sh.A‟, ofrojnë shërbime postare edhe në trafikun ndërkombëtar. 

Operatorët privat që ofrojnë shërbime në trafikun ndërkombëtar, operojnë si 

përfaqësues të kompanive/operatorëve të njohur në nivelin global (botëror) siç janë; 

DHL, UPS, FedEx, TNT etj.  

Ndarja e NPQ „Posta e Kosovës Sh.A‟, nga „PTK ShA.‟ ishte një ndër sfidat më të mëdha 

dhe një proces mjaft i rëndësishëm për sektorin postar i cili është finalizuar me ndarjen 

efektive të NPQ „Posta e Kosovës Sh.A‟, nga „PTK ShA.‟ me datë 1 Gusht 2012, me ç‟rast  

është bërë ndarja e aseteve të përbashkëta dhe se nga ky proces NPQ „Posta e Kosovës 

Sh.A‟, ka trashëguar rreth 98 % të aseteve, përkatësisht ashtu si paraparë me “Grant 

Thornton, Accounting Separation Report – Post and Telecommunication of Kosovo JSC, June 2011”. 
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NPQ ‟Posta e Kosovës Sh.A‟,  si OPP, ka për detyrë sigurimin, përmbushjen dhe 
realizimin e shërbimit universal dhe të rezervuara në tërë territorin e Republikës së 
Kosovës. OPP, ofron një game të gjerë të shërbimeve tradicionale/bazë postare si: 
postën e letrave, pakove-kolipostën dhe shërbime të urdhërpagesave, pastaj shërbimin e 
postës së shpejtë (EMS), shërbime të biznesit shitjes së produkteve postare si dhe 
shërbime të caktuara financiare (brenda korporatës KOSGIRO) pagesa të ndryshme, 
arkëtimi i faturave të telefonisë mobile dhe telefonisë fikse.  
 
NPQ „Posta e Kosovës Sh.A‟, si operator publik postar (OPP) ofron shërbimet postare në 
vijim; 
 

 Shërbime universale postare; 
o Pranimi, përpunimi bartja dhe dorëzimi/shpërndarja e dërgesave me peshë 

deri dy (2)kg,  Sekogramit deri shtatë (7) kg;  
o Pranimin, përpunimin bartjen dhe dorëzimi/shpërndarja e pakove/kolive me 

peshë deri  njëzet (20) kg; 
o Shërbime të urdhërpagesave, dhe 
o Shërbimet e veçanta për shërbimet e lartshënuara. 

 
 Shërbime të rezervuara; 

o Pranimi, bartja dhe dorëzimi/shpërndarja e dërgesave të thjeshta me peshë 
deri në një (1) kg;  

o Pranimin, bartjen dhe dorëzimi/shpërndarja e dërgesave me procedurë 
gjyqësore, administrative dhe kundërvajtëse; 

o Prodhimin, emetimin, vënien në qarkullim dhe heqjen nga qarkullimi të 
emisionit të pullës postare; 

o Vendosjen e kutive postare, zbrazjen dhe mirëmbajtjen e tyre. 
 

  Shërbime tjera; 
o Ofrimi  i shërbimeve ekspres (EMS) trafiku i brendshëm (vendorë ) dhe  

ndërkombëtare; 
o Ofrimi i shërbimit të Postës Hibride;  
o Ofrimi i shërbimit të Postës Direkte – shërbimi i shpërndarjes së reklamave etj. 
o Shërbime të transportit/logjistike; 
o Shitje të produkteve të ndryshme të postës, telekomit dhe valës;  

 
Ndërsa operatorët privat postar kryesisht ofrojnë shërbimet si në vijim; 

o Shërbime korrier, (derë më derë); dhe 
o Shërbime ekspres. 

 

 

 
 

5.   TË DHËNAT MBI AKTIVITET-SHËRBIMET POSTARE QË REALIZOHEN NGA OPERATORËT 

POSTAR DHE KORRIER 
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Liberalizimi i tregut të shërbimeve postare është çështje shumë e rëndësishme në 

sektorin e shërbimit postar. Ky proces duhet orientuar drejtë hapjes së tregut të 

konkurrencës për ofruesit e shërbimeve postare dhe orientimit drejtë kërkesave të 

shfrytëzuesve/konsumatorëve, krijimin e kushteve të konkurrencës së lirë dhe të 

ndershme, rritjes së gamës (llojllojshmërisë) së shërbimeve, konkurrencës së çmimeve në 

shërbime, ngritje të cilësisë dhe në zhvillimin të mëtejmë të tregut të shërbimeve postar. 

Zona e shërbimeve të rezervuara është një mekanizëm që Operatorëve Publik Postar 

(OPP), u siguron mundësi financiare për përmbushjen e detyrimeve të shërbimeve 

universale postar. Në vendin tonë, NPQ „Posta e Kosovës Sh.A‟ është e 

obliguar/detyruar të siguroj të gjitha shërbimet universale (bazë) postare, dhe me qëllim 

të përmbushjes së këtyre obligimeve, do të gëzojë edhe për një periudhe të caktuar 

kohore, të drejtën  ekskluzive për ofrimin e shërbimeve të caktuara postare. 

Tregu i shërbimeve postare në Republikën e Kosovës është liberalizuar, porse nuk janë 

të liberalizuara në tërësi të gjitha shërbimet përderisa ekziston zona e rezervuar për 

OPP, edhe pse operojnë operatorë privat të licencuar të shërbimeve postare që ofrojnë 

shërbime ekspres dhe korrier. Çdo operator i cili synon të ofrojë shërbime postare është i 

obliguar të ndërtojë një infrastrukturë/rrjet të mjaftueshëm për të ofruar shërbime 

postare pasi të jetë pajisur me licencë/autorizim nga Autoriteti (ARKEP). 

Procesi i licencimit dhe procedurat për licencim janë të përcaktuara me dispozitat e ligjit 

për shërbime postare dhe U.A nr. 05/2012 për licencim të operatorëve postar, dhe në 

tërë këtë proces duhet aplikuar procedura të mirëfillta duke u bazuar në parimet e 

mëposhtme; 

 transparencë dhe procedura të thjeshtëzuara licencimi; 

 mos-diskriminim të aplikuesve që kërkojnë të licencohen; 

 vendosje të kritereve të arsyeshme dhe objektive për dhënien e licencave, 

 informim të saktë dhe korrekt për procedurat e licencimit etj.  

 

Procedurat e licencimit që nga dita e paraqitjes së aplikacionit, pranimit të aplikacionit 
nga Autoriteti (ARKEP) deri tek vendimi për marrja ose refuzimin e licencës marrin një 
afat kohor prej rreth gjashtëdhjetë (60) ditë. 
 
 
 
 
 
 
 

6.   HAPJA E TREGUT TË SHËRBIMEVE POSTARE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 
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Sektori i Shërbimit Postar (SSHP) si organ përgjegjës për sektorin postar në kuadër të 

Autoriteti (ARKEP) gjatë vitit 2012, përveç angazhimeve në kontinuitet dhe ato të 

parapara me planin e punës për vitin 2012, dhe detyrave dhe përgjegjësive sipas 

dispozitave ligjore dhe nënligjore, ka realizuar aktivitete të ndryshme në monitorimin 

dhe mbikëqyrjen e mbarëvajtjes së realizimit të shërbimeve postare në vend.  

Ashtu si paraparë me „Rregulloren për të dhënat statistikore periodike të operatorëve të 

cilët ofrojnë shërbime telekomunikuese dhe postare‟ (Ref. Nr. Prot. 048/B/11, datë 

13/09/2011), ka pranuar në mënyrë të rregullt raportet tremujore  (TM) nga  operatorët 

postar,  gjatë periudhës janar - dhjetor 2012, dhe në bazë të këtyre raporteve ka arritur të 

nxjerr një pasqyrë të qartë të tregut të shërbimeve postare për vitin 2012. Raportet me të 

dhënat përkatëse janë pranuar në bazë të pyetësorit i cili është përgatitur nga SSHP, dhe 

përmban kërkesat themelore për të dhënat e paraqitur si në vijim; 

 të dhënat nga aktivitetet/shërbimet postare gjatë vitit 2012; 

 të dhënat mbi të hyrat/ardhurat financiare të sektorit postar; 

 të  dhënat e cilësisë së realizimit të shërbimeve postare; 

 të dhënat mbi numrin e të punësuarve në sektorin postar; 

 të dhënat mbi ankesat e shfrytëzuesve/përdoruesve të shërbimeve postare; 

 të dhënat dhe të rrjetit/infrastrukturës postare; 

 
Në vazhdim të këtij dokumenti/raporti janë paraqitur dhe shpalosur informacione me të 
dhëna krahasuese të shërbimeve postare të ndarë në disa fusha ose segmentet e 
përmendura si më lartë. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.   PASQYRA E TREGUT TË SHËRBIMEVE POSTARE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS  

19.  
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Të dhënat dhe informacionet kryesore të cilat paraqesin gjendjen e sektorit postar në 

vend, janë treguesit me të dhënat mbi volumin/numrin e dërgesave/artikujve postare të 

pranuar, përpunuar bartur dhe shpërndarë nga operatorët postar për/gjatë vitit 2012, 

pastaj krahasimi dhe ndarja tregut në mes OPP dhe operatorëve postar, krahasimi sipas 

përqindjes së volumit/numrit të dërgesave, llojit të dërgesave etj. 

Figura 2: Volumi/numri i artikujve/dërgesave i ndarë sipas operatorëve postar në total për vitin 2012; 
 

 

NPQ „Posta e Kosovës Sh.A‟ në total ka volumin/numrin më të lartë të letër dërgesave, 

duke pasur parasysh faktin se ofron gamë shumë të gjerë të shërbimeve postare, duke 

përfshirë këtu volumin e dërgesave për trafikun e brendshëm (vendor) dhe 

ndërkombëtar, ndërsa nga operatorët privat “KOEX Sh.p.k”, ka volumin/numrin më të 

madh të dërgesave duke llogaritur këtu edhe dërgesat e postës direkte. Numri i letër 

dërgesave të cilat janë pranuar, përpunuar dhe dorëzuar në trafikun e brendshëm dhe 

atë ndërkombëtar për vitin 2012, në total kap shifrën rreth 5,482.590 artikuj/dërgesa. 

Nga të dhënat më lartë rezulton se gjatë vitit 2012 janë pranuar, përpunuar dhe 

shpërndarë/dorëzuar për kokë banori mesatarisht rreth 3.08 artikuj/dërgesa, që është 

shumë larg mesatares  në nivel Evropian. 

Grafikët në vazhdim pasqyrojnë të dhënat; volumin e dërgesave postare në copë, të 

ndarë specifikuar mes „Posta e Kosovës Sh.A‟ dhe operatorëve privat, dhe ndarjen e 

tregut të shërbimeve postare sipas % së volumit të dërgesave postare për periudhën 

TM1 - TM4 2012.  

 

 

7.1.   TË DHËNAT MBI REALIZIMIN E  SHËRBIMEVE, VOLUMI I DËRGESAVE PËR VITIN 2012 

18.  
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Figura 3: Pasqyra e tregut  sipas volumit/ numrit të dërgesave, krahasimi mes OPP dhe operatorëve privat  

                        për vitin 2012. 

 

Figura 4: Paraqitja grafike e ndarjes së tregut të shërbimeve postare, sipas % së volumit të dërgesave  

                periudha TM1 - TM4   2012 

 

 
 

 

Krahasuar me vitin paraprak vërehet një rritje e përgjithshme e volumit të dërgesave 

postare, për derisa NPQ “Posta e Kosovës ShA” ka patur një rritje të theksuar prej 74. 30 

% të tregut të shërbimeve postare, krahasuar me operatorët privat. Po ashtu edhe 

operatorët privat kanë pasur një rritje të volumit të dërgesave sidomos operatorët që 

ofrojnë shërbime postare brenda vendit. 

Grafikët në vazhdim pasqyrojnë të dhënat; volumin e letër dërgesave të thjeshta postare 

të paraqitur në numër dhe të ndarë sipas % dhe llojit të dërgesës për trafikun e 

brendshëm (vendor) dhe ndërkombëtar, pranuar dhe shpërndarë nga NPQ „Posta e 

Kosovës Sh.A‟, për periudhën TM1 - TM4 2012.  
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Figura 5: Paraqitja grafike e volumit të dërgesave të thjeshta, pranuar/shpërndarë, trafikun vendor dhe  

                ndërkombëtare „Posta e Kosovës Sh.A‟ periudha TM1 - TM4  2012;   

 

 

Figura 6: Paraqitja grafike e volumit të dërgesave të thjeshta pranuar/shpërndarë sipas %, trafikun  

                 vendor dhe ndërkombëtare  „Posta e Kosovës Sh.A‟ periudha TM1 - TM4  2012;  

  

 

Nga figurat më lartë vërehet se rreth 72.36 % e totalit të dërgesave janë dërgesa të 

thjeshta të destinuara përkatësisht të pranuara dhe shpërndara në trafikun e brendshëm 

(vendor), ndërsa rreth 27.64 % e volumit të dërgesave janë pranuar me destinim trafikun 

ndërkombëtar. Nga kjo shihet se tregu i brendshëm dukshëm është më i lartë se ai 

ndërkombëtar. 

Grafikët në vazhdim pasqyrojnë të dhënat: volumin e letër dërgesave të regjistruara 

postare të paraqitur në numër dhe të ndarë sipas % dhe llojit të dërgesës për trafikun e 

brendshëm (vendor) dhe ndërkombëtar pranuar dhe shpërndarë nga NPQ „Posta e 

Kosovës Sh.A‟, për periudhën TM1 - TM4 2012. 
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Figura 7: Paraqitja grafike e volumit të dërgesave të regjistruara pranuar/shpërndarë, trafikun vendor     

                dhe ndërkombëtare „Posta e Kosovës Sh.A‟ periudha TM1 - TM4  2012;  

 

Figura 8: Paraqitja grafike e volumit të dërgesave të regjistruar pranuar/shpërndarë sipas %, trafikun  

                 vendor dhe ndërkombëtare  „Posta e Kosovës Sh.A‟, periudha TM1 - TM4  2012;  

  

 

Nga figurat më lartë vërehet se rreth 87.87 % e totalit të dërgesave të regjistruara janë 

dërgesa të pranuara dhe shpërndara në trafikun vendor, duke prirë me numrin më të 

madh të dërgesave „Rekomande‟ (R), dhe ato „Lajmërim marrje‟, ndërsa rreth 12.13 % e 

volumit të dërgesave janë pranuar me destinim trafikun ndërkombëtar. Nga kjo shihet 

se tregu i brendshëm dukshëm është më i lartë se ai ndërkombëtar. 

Grafikët në vazhdim pasqyrojnë të dhënat; volumin e pako/kolive postare të paraqitur 

në numër dhe të ndarë sipas %, për trafikun e brendshëm (vendor) dhe ndërkombëtar 

pranuar dhe shpërndarë nga „Posta e Kosovës Sh.A‟, për periudhën TM1 - TM4 2012. 
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Figura 9: Paraqitja grafike e volumit për pako/koli pranuar/shpërndarë, trafiku vendor dhe ndërkombëtar 

                 „Posta e Kosovës Sh.A‟ periudha TM1 - TM4  2012; 

 

 

 Figura 10: Paraqitja grafike e volumit për pako/koli pranuar/shpërndarë sipas %, trafikun vendor dhe  
                     ndërkombëtare  „Posta e Kosovës Sh.A‟ periudha TM1 - TM4  2012; 

 

        

 

Nga figurat më lartë vërehet se rreth 83.82 % e volumit të pakove/kolive janë pranuar 

dhe shpërndarë në trafikun vendor, ndërsa rreth 16.18 % e volumit të pakove/kolive 

janë pranuar me destinim trafikun ndërkombëtar. Nga kjo shihet se volumi i 

pakove/kolive në tregun e brendshëm është dukshëm më i lartë se ai ndërkombëtar. 

Grafikët në vazhdim pasqyrojnë të dhënat; volumin e dërgesave postare të paraqitur në 

numër dhe të ndarë sipas % dhe llojit të dërgesës për trafikun e brendshëm (vendor) dhe 

ndërkombëtar të pranuara dhe shpërndara nga „Operatorëve privat‟ postar, për 

periudhën TM1 - TM4 2012. 
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Figura 11: Paraqitja grafike e volumit të dërgesave postare, pranuar/shpërndarë, trafikun vendor dhe  

                   ndërkombëtare „Operatorët privat‟ periudha TM1 - TM4  2012;   
 

   
 

Figura 12: Paraqitja grafike e volumit të dërgesave postare, pranuar/shpërndarë sipas %, trafikun vendor 

                    dhe ndërkombëtare “Operatorët privat” periudha TM1 - TM4  2012;   
 

        
 

Figura 13: Paraqitja grafike e volumit të dërgesave postare, pranuar/shpërndarë sipas % dhe llojit të  

                dërgesës,  trafikun vendor dhe ndërkombëtare “Operatorët privat” periudha TM1 - TM4  2012;   
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Nga figurat më lartë vërehet se numri më i madh i dërgesave 96.24 % janë pranuar dhe 

shpërndarë në trafikun e brendshëm ndërsa 3.76 % kanë pasur për destinim trafikun 

ndërkombëtar, dhe sipas këtyre të dhënave dërgesa të postës direkte (Reklama) janë 

rreth 78.38 %, ndërsa pjesa tjetër rreth 21.62 %, janë dërgesa të korrespondencës 

(dokumente dhe jo dokumente) dhe pako/koli. 

 Grafikët në vazhdim pasqyrojnë të dhënat; volumi i dërgesave postare të ndarë në 

numër dhe sipas %, dhe llojit të dërgesës për trafikun e brendshëm (vendor) dhe 

ndërkombëtar, pranuar dhe shpërndarë nga „Operatorët privat‟ posta periudha TM1 - 

TM4 2012.  

Figura 14: Paraqitja grafike e volumit të dërgesave postare, pranuar/shpërndarë sipas llojit të dërgesës trafikun 

                 vendor dhe ndërkombëtare “Operatorët privat” periudha TM1 - TM4  2012;   

 

    

Figura 15: Paraqitja grafike e volumit të dërgesave postare, pranuar/shpërndarë sipas % dhe llojit të dërgesës 

                  trafikun vendor dhe ndërkombëtare “Operatorët privat” periudha TM1 - TM4  2012;   
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Nga figura më lartë vërehet se operatori „KOEX Sh.p.k‟. i cili ofron shërbime korrier dhe 

ekspres vendore, prinë me 80.33 %, të volumit të dërgesave/artikujve të pranuar dhe 

shpërndarë, krahasuar me operatorët tjerë privat postar, kjo si pasoj e numrit të madh të 

dërgesave të postës direkte dhe reklamave (ose 1,062.921 dërgesa/copë) të pranuara dhe 

shpërndara gjatë vitit 2012.    

 

 

 
 

 
 

Konform dispozitave të Ligjit nr. 03/L-173, për Shërbime Postare, UA nr. 05/2012 për 

licencim të operatorëve postar dhe Vendimit nr. 80 (Ref. Nr. Prot. 21/B/11, dt. 18.04.2011), 

operatorët postar kanë paraqitur/raportuar pranë Autoritetit (ARKEP), „Pasqyrat 

Financiare për vitin 2012‟ të vërtetuara dhe „Certifikuara/Audituara‟ nga personi 

përgjegjës/Auditor.  

Sipas të dhënave zyrtare të raportuara nga operatorët postar, Autoritetit (ARKEP) ka 

arritur të nxjerr dhe llogarisë vlerën/shumën e të hyrave në sektorin e shërbimit postar 

për vitin 2012, e cila në total kap vlerën/shumën prej  4,492,736.44 €.   

Krahasuar me të dhënat zyrtare të raportuara për vitin 2011 (Ref. Raporti i ART-së 2011, 

dërguar Kuvendit të Kosovës, totali i të hyrave të operatorëve postar  3,375,770.60 €), sektori i 

shërbimit postar ka një rritje të theksuar të të hyrave të përgjithshme nga shërbimet 

postare, dhe atë në vlerën rreth 33.09 %.  

Në vazhdim janë pasqyruar të dhënat krahasimore të të hyrave të ndara sipas 

operatorëve postar veç e veç, dhe ndarjes së tregut sipas % së pjesëmarrjes në treg të 

operatorëve postar, ndarjen e tregut sipas % të të hyrave të ndara  nga OPP „Posta e 

Kosovës ShA‟ dhe operatorëve privat. 

Figura 16: Pasqyra e tregut të shërbimeve postare krahasuar sipas të hyrave të raportuara nga operatorët 

                  postar për vitin 2011 dhe 2012. 

 

 

7.2   TË DHËNAT MBI  TË HYRAT-ARDHURAT NË SEKTORIN POSTAR  PËR VITIN 2012 

17.  

 

 
 



AUTORITETI RREGULLATIV I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE  
PASQYRA E TREGUT TË SHËRBIMEVE POSTARE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 2012 

Adresa, Rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë; Republika e Kosovës 
Tel: + 381 38 212-345; Fax: + 381 38 212 399; 

E-mail:  info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org,  
     22 

 

Figura 17: Pasqyra e tregut të shërbimeve postare krahasuar dhe ndarë sipas të hyrave dhe operatorëve postar, 

                   për vitin 2012. 
 

 

Figura 18: Pasqyra e tregut të shërbimeve postare ndarë në % sipas të hyrave të operatorëve të raportuara 

                   nga operatorët postar për vitin 2012; 

 

   

Figura 19: Pasqyra e tregut të shërbimeve postare ndarë në % sipas të hyrave të operatorëve postar për  

                   vitin 2011 dhe 2012. 
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Krahasuar me vitin 2011, në raport me operatorët privat, NPQ „Posta e Kosovës ShA‟ ka 

realizuar rreth 60,43 % të të hyrave të përgjithshme në sektorin postar, ndërsa gjat vitit  

2012 ka realizuar të hyra në vlerën në 69,26 %, të tregut të përgjithshëm të sektorit 

postar, dhe nga kjo vërehet se NPQ „Posta e Kosovës ShA‟ ka një rritje solide prej 8.83 % 

të të hyrave në raport me vitin paraprak krahasuar me operatorët privat postar.  

Figura 20: Krahasimi dhe lëvizjet e të hyrave të NPQ „Posta e Kosovës ShA.‟ për/gjatë viteve 2010 – 2012; 

                   

 

 Nga të dhënat më lartë vërehet se NPQ “Posta e Kosovës ShA”,  bazuar në krahasimet e 

të hyrave mes viteve 2011 dhe 2012, ka shënuar një rritje prej 34.44 %, ndërsa krahasuar 

me periudhën e njëjtë të vitit 2010 dhe 2011 kishte një rënie prej -1.69 %. Ndërsa 

krahasimi nga viti 2010 deri 2012 tregon se ka një rritje prej 49,97 %, kjo tregon  se NPQ 

„Posta e Kosovës ShA‟, ka referneca të qarta se vitet në vijim do të ketë rritje graduale të 

të hyrave nga ofrimi i shërbimeve postare. 

 

 
 

Cilësia dhe standardet e realizimit të shërbimeve është një ndër elementet kryesore për 

të matur cilësinë e realizimit të shërbimeve postare. Kriteret ndërmjet komuniteteve në 

BE,  janë të përcaktuara sipas Direktivës 97/67 EC, Aricle 16.  

Ndërsa kriteret për cilësinë e standardeve të kualitetit të realizimit të shërbimeve postare 

brenda shteteve (trafikun e brendshëm) vendosen nga vetë shtetet anëtare përkatësisht 

organet përkatëse që rregullojnë sektorin e shërbimeve postare. 

Në mungesë të të dhënave të sakta dhe duke pasur parasysh faktin se operatorët privat 

ofrojnë shërbime ekspres dhe korrier, dhe se dorëzimin dhe shpërndarjen e bëjnë sipas 

afateve të parapara për postën ekspres të shpërndarjes, në këtë raport kemi bërë 

paraqitjen e të dhënave vetëm për NPQ „Posta e Kosovës Sh.A‟ e cila ka ofruar të dhënat 

për afatet dhe kohën e shpërndarjes së dërgesave postare. 

7.3.   TË DHËNAT MBI CILËSINË DHE STANDARDET E REALIZIMIT TË SHËRBIMIT POSTAR 

7.9.  
16.  
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Grafikët në vazhdim pasqyrojnë të dhënat mbi; cilësinë dhe kualitetin e 

shpërndarjes/dorëzimit të dërgesave postare, përkatësisht numrin e dërgesave postare 

të shpërndara/dorëzuara sipas ditëve (D - dita e pranimit, n - ditët kur është dorëzuar dërgesa) 

brenda Regjionit dhe në Regjionet tjera, nga „Posta e Kosovës Sh.A‟, për periudhën TM1 & 

TM4 2012. 

Figura 21: Pasqyra e cilësisë së realizimit të shërbimeve postare dhe numri i dërgesave  të pranuara/shpërndara 

                   brenda vendit për periudhën TM1 - TM4  2012. 

 

 

Grafiku në vazhdim pasqyron të dhënat; për shpërndarjen/dorëzimin e dërgesave 

postare sipas % dhe ditëve të shpërndarjes/dorëzimit brenda Regjionit dhe në Regjionet 

tjera nga NPQ „Posta e Kosovës Sh.A‟, për periudhën TM1 - TM4 të vitit 2012. 

Figura 22: Pasqyra e cilësisë së realizimit të shërbimeve postare dhe numri i dërgesave të pranuara/shpërndara 

                   sipas %, brenda vendit për periudhën TM1 - TM4  2012. 

              

 

 



AUTORITETI RREGULLATIV I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE  
PASQYRA E TREGUT TË SHËRBIMEVE POSTARE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 2012 

Adresa, Rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë; Republika e Kosovës 
Tel: + 381 38 212-345; Fax: + 381 38 212 399; 

E-mail:  info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org,  
     25 

 

 
 

 

Për të pasur një sektorit postar të avancuar dhe të zhvilluar, është e nevojshme të kemi 

resurse të mjaftueshme të burimeve njerëzore, të cilat arrihen duke angazhuar numër të 

mjaftueshëm të stafit profesional, duke punuar në ngritjen e nivelit profesional përmes 

trajnimit të stafit në të gjitha nivelet. Niveli i trajnimit duhet të jetë i mjaftueshëm duke 

rezultuar me ngritjen e cilësisë së operimit në sektorin postar. Gjithashtu staf i 

mjaftueshëm duhet angazhuar edhe në mbikëqyrjen dhe monitorimin e cilësisë së 

realizmit të shërbimeve postare, duke kërkuar në vazhdimësi ngritje të cilësisë. 

Përgatitja e stafit dhe trajnimi për ngritje profesionale me programe të ndryshme, duhet 

bërë në fushat e specifikuara si më poshtë; 

 analiza dhe monitorim të tregut postar; 
 studim dhe vlerësim të shkalles së përmbushjes së kërkesave të shfrytëzuesve; 
 cilësi dhe standarde të larta të shërbimeve postare; 
 automatizimin dhe përpunimit të dërgesave postare; 
 në teknologjitë e reja të informacionit; 
 njohjen e legjislacionit ndërkombëtar në lidhje me globalizimin e shërbimeve; 

 
Grafiku në vazhdim pasqyron të dhënat; mbi numrin e të punësuarve në sektorin postar, 
personeli i cili është kyçur/involvuar drejtpërsëdrejti në ofrimin dhe realizimin e 
shërbimeve postare, pasqyruar sipas numrit dhe %, ndarë sipas operatorëve postar 
për/gjatë vitit 2012. 
 

Figura 23: Numri i të punëtorëve në Sektorin Postar, i ndarë sipas operatorëve për/gjatë vitin 2012; 

 

 

 
 
 
 

7.4.   PERSONELI PUNONJËS I ANGAZHUAR NË SEKTORIN POSTAR GJATË VITIT 2012 

7.8.  
15.  
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Figura 24: Paraqitja grafike e numrit të punëtorëve në Sektorin Postar i ndarë sipas % për vitin 2012; 

 

          

Nga figurat më lartë, vërehet se NPQ  „Posta e Kosovës Sh.A‟, ka numrin më të madh të 
të punësuarve rreth 936 të punësuar, që mbulon sektorin e shërbimit postar me 92.95 % 
të të punësuarve, ndërsa në sektorin privat, operatorët privat kanë të punësuar rreth 71 
punëtorë, përkatësisht rreth 7.05 %, të numrit të përgjithshëm të të punësuarve. 

 
 
 
 
 

Operatorët e shërbimeve postare, janë të obliguar që të shqyrtojnë/trajtojnë qdo ankesë 

të shfrytëzuesve/konsumatorëve lidhur me realizimin e shërbimeve postar brenda 

afateve kohore të parapar me dispozitat ligjore.  Sipas të dhënave të pranuara nga 

operatorët postar pranë Autoritetit (ARKEP), mbi ankesat e 

shfrytëzuesve/konsumatorëve,  janë të paraqitura në figurën në vijim: 

Figura 25: Numri i ankesave të shfrytëzuesve/konsumatorëve, të raportuara nga NPQ „Posta e Kosovës ShA‟ 

                   për vitin 2012; 

 

7.5.   ANKESAT E SHFRYTËZUESVE - KONSUMATORËVE TË SHËRBIMEVE POSTARE 

7.7.  
14.  
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NPQ „Posta e Kosovës ShA‟ ka raportuar se gjat vitit 2012 ka trajtuar/shqyrtuar rreth 

253 ankesa, nga të cilat janë zgjidhur 236 ndërsa të pazgjidhura janë rreth 136 ankesa të 

shfytëzuesve/konsumatorëve. Në këtë janë llogaritue edhe ankesat të cilat janë bartur 

nga viti paraprak të cilat janë në procesin e trajtimit/zgjidhjes. Nga ankesat e zgjidhura 

(gjithsejt 236) deri në fundë të vitit 2012, shfrytëzuesit/konsumatorët e shërbimeve 

postare janë kompensuar në vlerën/shumën  4,324.00 €. Ndërsa operatorët privat nuk 

kanë të raportuar ndonjë ankesë të shfrytëzuesve/konsumatorëve të shërbimeve postare 

për vitin 2012, që rezulton edhe nga raportet e tyre të dërguara për Autoritetin (ARKEP). 

 
 
 
 
 
 

Infrastruktura dhe rrjeti postar kanë një rëndësi të veçantë në funksionimin e sektorit të 

shërbimeve postare, dhe ofrimit sa më cilësor të shërbimeve postare, prandaj nevoja e 

për krijimin e një infrastrukture sa më të mirë në këtë sektor është më se e nevojshme 

për të krijuar një sistem sa më efikas dhe të suksesshëm të funksionimit. Për krijimin dhe 

zhvillimin e infrastrukturës postare është i nevojshëm sigurimi i fondeve/mjeteve për të 

investuar, në projektet si në vijim; 

 modernizimin e infrastrukturës postare; 
 përdorimin e pajisjeve teknike dhe teknologjive të kohës të informacionit; 
 automatizimin dhe informatizimin e shërbimeve ekzistuese dhe orientimin 

drejt futjes së shërbimeve të reja; 
 forcimin dhe ngritjen e sigurisë dhe cilësisë së realizimit të shërbimit postar; 
 përdorimin e rrjetit të internetit si shërbim i rëndësishëm dhe shumë efikas 

për kryerjen e shërbimeve të reja dhe ofrimit të këtij shërbimi për popullatën 
kryesisht  në zonat rurale. 

 

Nevoja për investime është e justifikuar me mungesën e kapaciteteve të mjaftueshme  

tekniko-teknologjike në sektorin postar, duke investuar në projekte të rëndësishme dhe 

me prioritet që kërkojnë një investim të nevojshëm siç janë: 

 zgjerimi i rrjetit dhe hapja e zyrave/pikave të reja postare; 
 krijimi i zyrave/pikave postare me sportele për shumë lloje të shërbimeve 

postare dhe financiare; 
 krijimi i një sistem kombëtar menaxhimi informacioni dhe një qendre 

kontrolli; 
 krijimi i sistemit të  kërkimit dhe gjurmimit të dërgesave postare – IPS 

(International Postal Sistem), përmes internetit (online); 
 informatizimin e shërbimeve dhe kompjuterizimi sporteleve ne qytetet 

kryesore të vendit dhe shtrirja në qytetet e tjera sipas një plan veprimi me 
afat të caktuar. 

 

7.6.   INFRASTRUKTURA DHE TË DHËNAT MBI RRJETIN E SHËRBIMIT POSTAR 

7.6.  
13.  
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NPQ „Posta e Kosovës Sh.A‟, aktivitetin e saj postar e zhvillon duke u mbështetur ne 

infrastrukturën dhe rrjetin e saj prej rreth 153 zyra/pika postare, të organizuara në 7 

regjione nga te cilat 95 pika/zyra gjenden ne vende urbane/qytete, ndërsa 58 në vende 

rurale/fshatra, me gjithsejtë 334 sportele, prej tyre 310 të automatizuar dhe 24 të pa 

automatizuar dhe 475 kuti postare të vendosura në hyrje të zyrave/pikave postare dhe 

vende publike. Në kuadër të rrjetit të saj, funksionon e dhe Qendra Transite Postare 

(QTP) e cila bënë përpunimin, sortimin dhe bartjen/transportin (shkëmbimin) e 

dërgesave postare nga pika në pikë brenda rrjetit të saj në territorin e Republikës së 

Kosovës.  

Grafiku në vazhdim tregon të dhënat;  infrastrukturën dhe rrjetin e operatorëve postar, 

numrin e zyrave/pikave postare, numrin e sporteleve dhe numrin e automjeteve të 

angazhuara në sektorin postar.  

Figura 26: Paraqitja grafike e Infrastrukturës dhe rrjetit postar të ndarë sipas operatorëve postar për 

                   vitin 2012; 

 

Figura 27: Paraqitja grafike e Infrastrukturës dhe rrjetit postar të ndarë sipas OPP dhe operatorëve privat 

                  postar për vitin  2012,  
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Infrastruktura e zyrave/pikave postare dhe gjeografia e shtrirjes së tyre përmbushin 

kërkesat për ofrimin e shërbimeve universale dhe të rezervuara marrë parasysh faktin se 

pas përfundimit të luftës NPQ „Posta e Kosovës Sh.A‟, kishte një infrastrukturë mjaft të 

shkatërruar dhe fillimisht operonte me rreth 119 zyra/pika postare, ndërsa tani ka rreth 

154 sosh që tregon një rritje të numrit të zyrave/pikave postare, që përbëjnë një 

avantazh konkurrues në ofrimin e shërbimeve postare në raport me operatorët privat. 

Operatorët privat aktivitetin dhe veprimtarin  e tyre postare e kanë të shtrirë kryesisht 

në kryeqendër në Prishtinë, dhe kanë numër më të vogël të zyrave/pikave, ndërsa disa 

prej tyre aktivitetin e tyre e zhvillojnë edhe në disa nga qytetet kryesore të vendit 

përmes agjentëve të tyre postar të cilët janë të njohur për Autoritetin. 

 
 

 
 

Tarifat/çmimet e shërbimeve postare duhet të jenë në përputhje me dispozitat e ligjit 

(Ref. neni 33 i ligjit) dhe akteve tjera nënligjore, si dhe nenin 12 të Kapitullit të V të 

Direktivës 97/67/EC, i ndryshuar me pikën 2, të Direktivës 2002/39/EC, e cila udhëzon 

që „Shtetet Anëtare duhet të ndërmarrin hapa për të siguruar që tarifat për secilin nga shërbimet që janë 

pjesë e shërbimit universal të janë në përputhje me parimet e mëposhtme‟;  

 tarifat/çmimet duhet të jenë të përballueshme dhe duhet t‟iu ofrohet qasje të 
gjithë shfrytëzuesve/konsumatorëve të shërbimeve postare; 

 tarifat/çmimet duhet të jenë përshtatur shpenzimeve (kostos) operative, dhe  
Shtetet Anëtare mund të vendosin që tarifat unike të aplikohet në tërë 
territorin e tyre nacional; 

 aplikimi i tarifave unike nuk e përjashton të drejtën e ofruesit të shërbimit 
universal për të lidhë marrëveshje për tarifa/çmime individuale me 
shfrytëzuesit/konsumatorët, por tarifat/çmimet duhet të jenë transparente 
dhe jo-diskriminuese. 

 

Ofruesit e shërbimit universal mundë të aplikojnë tarifa speciale, për shërbime të 

biznesit, postës së reklamave dhe dërgues të mëdhenj të dërgesave postare, për 

konsumatorët e ndryshëm, por se duhet aplikuar parimet e transparencës dhe jo-

diskriminimit në lidhje me tarifat dhe kushtet ofrimit. Tarifat duhet të kenë parasysh 

mbulimin e kostos ashtu siç bëhet krahasimi për shërbimin standard i cili mbulon një 

rang të proceduarave për grumbullimin, përpunimit/ sortimit, transportin dhe 

shpërndarjen/dorëzimin e dërgesave individuale, dhe së bashku me kushtet e ofrimit 

duhet të aplikojë kritere të barabartë ndërmjet palëve të ndryshme si dhe ndërmjet 

palëve të treta dhe ofruesve të shërbimit universal që ofrojnë shërbime të njëjta. Tarifat e 

tilla duhet gjithashtu të jenë në dispozicion për konsumatorët privat të cilët 

dërgojnë/postojnë nën kushte të ngjashme (Ref. pika 2, Direktiva 2002/39/EC). 

 

9.   TARIFAT - ÇMIMET PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE POSTARE  

12.  

 

 
 



AUTORITETI RREGULLATIV I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE  
PASQYRA E TREGUT TË SHËRBIMEVE POSTARE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 2012 

Adresa, Rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë; Republika e Kosovës 
Tel: + 381 38 212-345; Fax: + 381 38 212 399; 

E-mail:  info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org,  
     30 

 

 
 
 
 

Tarifat/çmimet e shërbimeve universale postare, që OPP është i detyruar t‟i 

ofrojë/sigurojë, duhet të jenë të bazuara në koston e realizimit të shërbimit dhe të jenë të 

përballueshme për shfrytëzuesit/përdoruesit.  

Tarifat/çmimet për shërbimet universale postare, duhet të vendosen duke u bazuar në 

parimet  e mëposhtme; 

 trajtim i barabarte dhe mbrojtje e shfrytëzuesve/konsumatorëve; 
 përputhje me koston e ofrimit/sigurimit të shërbimeve; 
 përmbushje të standardeve dhe cilësisë së realizimit të shërbimit; 
 nxjerrjen e një fitimi ekonomik dhe të justifikuar për të realizuar investimet të 

caktuara; 
 përputhje me tarifat e tregut ndërkombëtar, por që janë të pranueshme për 

kushtet e brendshme; 
 tarifat të jenë të përballueshme nga shfrytëzuesve/konsumatorëve. 

 

Aplikimi i një tarife unike nuk përjashton të drejtën, e ofrimit të bonuseve/zbritjeve nga 

ofruesi i shërbimeve universale postare ashtu si paraparë me dispozitat ligjore, aplikim 

të tarifave speciale me zbritje të caktuar në % për shërbimet e biznesit, letrat në sasi të 

mëdha. Zbatimi i këtyre tarifave duhet të marrë parasysh principet e transparencës, mos 

diskriminimit të operatorëve tjerë dhe kostos së arsyeshme.  

Tabelat në vazhdim pasqyron tarifat e shërbimeve universale përkatësisht tarifat të cilat 

aplikohen aktualisht nga NPQ „Posta e Kosovës ShA.‟, dhe OPP të vendeve të rajonit, 

përkatësisht tarifat për shërbimin e thjeshtë, shërbimin „Rekomande‟ (R) të kategorizuar 

sipas  shkallës së peshës dhe  tarifat për kartolina. 

Tabela 2: Tarifat/çmimet e shërbimeve universale për dërgesat e postës së letrave të thjeshta dhe „R‟ me peshë 

                  deri dy (2) kg, të aplikuara  nga  „Posta e Kosovës ShA.‟, dhe OPP të disa vendeve të rajonit,  

                 trafiku i brendshëm.  

 

 

     Posta e Kosovës ShA 

Letra 

Pesha Thjeshtë R 

 
€ € 

Deri 20gr 0.20 0.80 

Mbi 20-100gr 0.35 0.95 

Mbi 100-250gr 0.50 1.10 

Mbi 250-500gr 0.90 1.50 

Mbi 500-1000gr 1.40 2.00 

Mbi 1000-2000gr 2.65 3.25 
 

 

            Posta e Malit  Zi 

Letra 

Pesha Thjeshtë R 

  € € 

Deri 20gr 0.30 0.70 

Mbi 20-100gr 0.50 0.90 

Mbi 100-250gr 0.60 1.00 

Mbi 250-500gr 0.90 1.30 

Mbi 500-1000gr 1.30 1.70 

Mbi 1000-2000gr 2.40 2.80 

8.1.   TARIFAT - ÇMIMET PËR SHËRBIMET UNIVERSALE POSTARE 

7.5.  
11.  
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         Posta  Shqiptare 

Letra 

Pesha Thjeshtë        R 

  € € 

Deri 20gr 0.29 0.50 

Mbi 20-100gr 0.36 0.57 

Mbi 100-250gr 0.39 0.64 

Mbi 250-500gr 0.43 0.71 

Mbi 500-1000gr 0.54 0.75 

Mbi 1000-2000gr 0.57 0.79 

         Posta e Maqedonisë 

Letra 

Pesha    Thjeshtë R 

 
€    € 

Deri 20gr 0.26 0.29 

Mbi 20-100gr 0.52 0.55 

Mbi 100-250gr 
 

0.78 

Mbi 250-500gr 
 

1.95 

Mbi 500-1000gr 
 

3.11 

Mbi 1000-2000gr 
 

4.28 
 

Shënim: konvertimi dt,  23/04/2013 
http://www.xe.com/ucc/convert/?Amount=1&From=EUR&T
o=ALL  

1 ALL = 0.00713026 EUR  / 1 EUR = 140.247 ALL 
 

Shënim:  konvertimi dt, 23/04/2013 
http://www.xe.com/ucc/convert/?Amount=1&From=MKD&To
=EUR  

1 MKD = 0.0163251 EUR /1 EUR = 61.2552 MKD 
 

 

Figura 28: Krahasimi i tarifave/çmimeve për letër dërgesat e thjeshta dhe R, me peshë deri në dy (2) kg, të aplikuara   

              nga „Posta e Kosovës  ShA.‟  dhe  OPP të vendeve të rajonit trafiku i brendshëm. 

 

 

Nga figura më lartë, duket qartë se NPQ „Posta e Kosovës ShA.‟si OPP dhe ofrues i të 

gjitha shërbimeve universale postare, ofron shërbime të postës së letrave me peshë deri 

dy (2) kg, kryesisht me tarifa/çmime më të ulëta se Posta e Malit të Zi dhe Posta e 

Maqedonisë, kurse me tarifa/çmime më të larta se Posta Shqiptare.  

Tarifat dhe çmimet për shërbimet universale të aplikuara nga NPQ „Posta e Kosovës 

Sh.A‟, krahasuar me OPP të vendeve të rajonit në disa raste janë më të ulëta ose të 

krahasueshme me ato të vendeve të rajonit dhe janë të nivelit  mesatar, marrë parasysh 

nivelin e zhvillimit ekonomik të vendit. 

http://www.xe.com/ucc/convert/?Amount=1&From=EUR&To=ALL
http://www.xe.com/ucc/convert/?Amount=1&From=EUR&To=ALL
http://www.xe.com/ucc/convert/?Amount=1&From=MKD&To=EUR
http://www.xe.com/ucc/convert/?Amount=1&From=MKD&To=EUR
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Grafiku në vijim pasqyron të dhënat; mbi tarifat/çmimet për kartolina të aplikuara nga 

„Posta e Kosovës Sh.A‟, dhe OPP të vendeve të rajonit.  

Figura 29: Krahasimi i tarifave/çmimeve për kartolina/kartëpostale të aplikuara  nga „Posta e Kosovës  ShA.‟   

                   dhe  OPP të vendeve të rajonit trafiku i brendshëm. 

 

 

Nga figura më lartë, duket qartë se NPQ “Posta e Kosovës ShA.”ka çmime të 

krahasueshme ose të barabarta me tarifat/çmimet që aplikojnë  OPP të vendeve të 

rajonit. 

 

 

 

 

Tarifat/çmimet e shërbimeve postare të cilat ofrohen në tregun e lirë, janë të përcaktuara 

nga operatorët postar në konformitet me principet e cekura më lartë dhe në pëputhje me 

kërkesat dhe ofertat e tyre për shërbimet të ofruara. Këto tarifa/çmime duhet t‟i bëhen të 

njohura Autoritetit (ARKEP) për shërbime postare, i cili është njëherit përgjegjëse për 

mbikëqyrjen e aplikimit dhe përdorimit të tarifave/çmimet për shërbimet postare.  Këto 

tarifa/çmime hyjnë në fuqi tridhjetë (30) ditë nga dita e njoftimit të Autoriteti (ARKEP).  

Operatorët postar të cilët ofrojnë shërbime postare të kualifikuara si shërbime të biznesit, 

janë të obliguar që këto tarifa/çmime ti kenë transparente dhe të publikuara për 

shfrytëzuesit/konsumatorët, konform dispozitave të aplikueshme ligjore dhe nënligjore. 

 

 

 

 

8.2.   TARIFAT – ÇMIMET PËR SHËRBIMET TJERA POSTARE – SHËRBIMET E BIZNESIT 

7.4.  
10.  
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Republika e Kosovës, shtet i cili është në procesin për plotësim të kritereve të kandidimit 

për anëtarësim në BE, bënë pjesë në grupin e shteteve me të hyra mesatare dhe ka një 

performancë solide të rritjes ekonomike që pas përfundimit të luftës nga viti 1999. 

Përgjatë viteve 2008-2012, ka rritje mesatare prej 4.5%. Qëndrueshmëria e kësaj rritje 

ekonomike bazohet në: integrime të kufizuara ndërkombëtare në ekonominë globale, 

suksesi i diasporës në tregjet e punës, përbërje konstante në rritjen e buxhetit, investimet 

në shërbimet publike, dhe ndihma e vazhdueshme e donatorëve ndërkombëtar etj. Matja 

e rritjes ekonomike shtjellohet përmes fushave kryesore në zhvillimin e qëndrueshëm 

ekonomik dhe atë: 

 Sektori financiar; 

 Kapitali nga resurset natyrore; 

 Kapitali njerëzor - edukimi, papunësia, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme; 

 Infrastruktura – telekomunikacioni, transporti, energjia; 

 Inovacionet – madhësia dhe përbërja e eksportit & patentat; 

 Makro risqet – inflacioni, deficiti buxhetor, etj; 

 Mikro risqet – IHD, kushtet apo ambient i të bërit biznes; 

Në dy figurat e mëposhtme është analizuar GDP e Republikës së Kosovës si studim 

krahasimor me shtetet fqinje: Shqipëria, Maqedonia, Serbia, etj.  

Figura 30: Rritja e GDP-së për kokë banori në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Serbi për   vitet 2005-2011, 

 

 

Shënim: GDP për banorë për Kosovën është llogaritur me numrin e përafërt të popullsisë prej 1.8 milion banorë (e 

cila njëkohësisht është edhe sipas vlerësimit të fundit të popullsisë të publikuar nga Agjencioni i Statistikave të 

Kosovës).  

GDP e Republikës së Kosovës vazhdon të ketë rritje, mirëpo mbetet prapa fqinjëve 

Shqipërisë, Maqedonisë dhe Serbisë. Nga grafiku i mëposhtëm vërehet se shtetet që janë 

ndikuar nga kriza tani vetëm se kanë kaluar mesataren e rritjes ekonomike të GDP. 

9.   ANALIZA KRAHASIMORE E GDP-SË REPUBLIKA E KOSOVËS ME SHTETET E RAJONIT  

8.  

7.  
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Ndërsa, raportet nga FMN tregojnë rreth parashikimeve për rritje vjetore të GDP-së më 

të vogël se 4%. 

Figura 31: Rritja nominale e GDP-së në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Serbi për vitet 2005-2011; 

 

 

 

 

 
 

Byroja Ndërkombëtare (IB) e Unionit Postar Universal (UPU) ka publikuar të dhëna mbi 

statistikat postare të mbledhura/përpunuara dhe paraqitura në vazhdim të këtij 

dokumenti. Qëllimi kryesor Byrosë Ndërkombëtare (IB) është që të ofrojë një pasqyrë të 

gjendjes së sektorit postar në nivel botëror, si dhe ofrimi i argumenteve dhe dëshmive 

mbi trendët e fundit dhe zhvillimet në sektorin postar. Pra, statistikat postare 

përfaqësojnë një burim unik të informacionit për të gjithë palët e interesit  por edhe për 

akterët tjerë të rëndësishëm të sektorit postar, siç janë institucionet qeveritare, organet 

rregullatore dhe operatorët postar.  

 

Të dhënat statistikore të prezantuara nga IB, janë mbledhur me anë të një pyetësori i cili 

u dërgohet çdo vit operatorëve postar të të gjitha vendeve dhe territoreve anëtare të 

UPU. Të dhënat janë kontrolluar dhe përpiluar nga IB (IB-së Economics) dhe Drejtoria për 

çështje Rregullatore. Të dhënat kryesore janë botuar pastaj në vjetarin Statistikave 

Postare, të paraqitura nga UPU, në shtator 2012 në Bernë (Ref. Postal Statistics 2011, A 

Summary Report, Bern September 2012) të cilat janë në dispozicion Online 

(www.upu.int/en/resources.html). 

 

Shkalla e përgjigjeve nga operatorët postar e përcaktuara në pyetësorin 2011 ishte 77%, 

ose 165 vende anëtare të UPU. Nga këta pyetësorë është ofruar një pasqyrë me të dhëna 

dhe rezultate kryesore për vitin 2011 në gjashtë fusha. 

 

10.   GJENDJA E SEKTORI TË SHËRBIMEVE POSTARE NË NIVELIN GLOBAL (BOTËROR) 

10.  

21.  
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Në vitin 2011, operatorët postar të vendeve anëtare të UPU, kanë pasur të angazhuar 

dhe punësuar rreth 5.38 milion, (5.380.000) njerëz, që vlerësuar me vitin 2010 që ka pasur 

rreth 5.44 milion (5.440.000) njerëz, ka një rënie për 1.3%. Kjo rënie ishte në veçanti për 

shkak të tkurrjeve të vazhdueshme të bëra nga operatorë e ndryshëm të vendeve të 

industrializuara.  
Figura 32: Stafi punonjës i angazhuar në sektorin e shërbimeve postare në nivel botëror 2011; 
 

 
 
 

 

Gjithsejtë: pika të qasjes/zyra postare (vlerësimet nivel botëror për vitin 2011) 663,000 

pika/zyrat postare 2010-2011: rritje +1,5%. 440.000 zyra postare të plotësuara nga 

zyrtarët e administratave postare, pra rreth 66% e numrit të përgjithshëm të zyrave, 

rritje prej 2.7% në vitin 2011. Ndërsa rreth  223.000 zyra të plotësuara me personel jashtë 

administratës postare ose 34% e numrit të përgjithshëm të zyrave, rënie prej 0.7% në 

vitin 2011. 

Figura 33: Numri i pikave të qasjes, zyrave postare në nivel botëror 2011; 

 

10.1.   STAFI PUNONJËS I ANGAZHUAR NË SEKTORIN POSTAR 

7.2.  

8.  

 

 
 

10.2.   INFRASTRUKTURA DHE RRJETI POSTAR 
10.2.  

7.3.  

9.  
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Në vitin 2011, të ardhurat totale të të gjithë operatorëve postar kanë pësuar rënie prej 

3.1%. Duke marrë një perspektivë afat-gjatë, megjithatë, tendenca në të gjitha rajonet 

janë drejt rritjes substanciale në të hyrave të përgjithshme. Një rënie në të ardhurat këtë 

mënyrë përbën një përjashtim, që mund të jetë për shkak të kushteve të vështira 

makroekonomike në rajone të ndryshme, sidomos Evropa Perëndimore dhe Amerika e 

Veriut. 

 

Të ardhurat nga shërbimet postare (vlerësimet nivel botëror për vitin 2011), në nivel global: 

197 bilion SDR (197.000.000.000), ose 228.49 bilion Euro (228.490.000.000), (Market rates: 2013-

05-21, 1 XDR = 1.15812 EUR ; 1 EUR = 0.863468 XDR). http://www.xe.com/ ;    

 ulje prej  - 3.1% ndërmjet vitit 2010 dhe 2011; 

 rritje prej + 42% të vendeve që janë mbuluar sipas pyetësorit (krahasuar me 

58% në vitin 2010). 
 

Figura 34: Të dhënat mbi të hyrat e operatorëve postar (sipas % dhe llojit të dërgesës) në vitin 2011; 

 

 

 
 
 
 

Posta e letrave (vlerësimet në nivel botëror për vitin 2011), trafiku i përgjithshëm është: 368.4 
bilion (368.400.000.000) artikuj/dërgesa,  për vitet 2010 - 2011: rënie prej - 3.7%; 

 Shërbimi i brendshëm (vendorë) 363.7 bilion (363.700.000.000) artikuj/dërgesa 
(ose 98.7% e trafikut të përgjithshëm), për vitet 2010 – 2011: rënie prej  - 3.7%; 

 Shërbimi ndërkombëtar 4.7 miliardë (4.700.000.000) artikuj/dërgesa (ose 1.3% e 

trafikut të përgjithshëm), për vitet 2010 - 2011: rënie prej  - 2.2%. 
 

Numri i artikuj/dërgesave të postës së letrave postuara për kokë banori mesatarja në 
nivel botërore për vitin 2011: 52.3 artikuj/dërgesa. 

 

10.3.   REZULTATET FINANCIARE, TË HYRAT NGA SEKTORI I SHËRBIMIT POSTAR 
10.3.  

10.4.  
7.10.  

20.  

 

 
 

10.4.   VOLUMI I LETËR DËRGESAVE  
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Figura 35: Volumi i letë dërgesave vendore dhe ndërkombëtare vitet 2006 - 2011(viti indeksit 2006 = 100); 

 

 

 
 
 
 

 

 
Pakot/kolit e zakonshme (vlerësimet në nivel botëror për vitin 2011), trafiku i përgjithshëm: 

6.402 milion (6.402.000.000) artikuj/dërgesa, krahasimi vitet 2010-2011: rritje prej +2,1%; 

 Shërbimi i brendshëm (vendor) 6.344 milion (6.344.000.000) artikuj/dërgesa (ose 
99.1% e trafikut të përgjithshëm) 2010-2011: rritje prej +2,1%, 

 Shërbimi ndërkombëtar, 58 milionë (58.000.000.000) artikuj/dërgesa (ose 0.9% e 
trafikut të përgjithshëm) 2010-2011: rritje prej +3,5%. 
 

Numri i pakove/kolive postare postuar për  çdo 1.000 banorë, mesatarja botërore në 

vitin 2011: 909 pako/koli. 

Figura 36: Volumi i pakove, vendore dhe ndërkombëtare vitet 2006 - 2011(viti indeksit 2006 = 100); 

 

 

10.5.   VOLUMI PËR PAKO/KOLI POSTARE  
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Burimi: UPU, Bern, September 2012, Postal statistics 2011, A Summary Report 

Nga ajo që është paraqitur më lartë, vërehet se shërbimi i postës së letrave përfaqëson 

ende pjesën më të madhe të të hyrave/ardhurave të operatorëve postar, megjithatë, kjo 

përqindje është në rënie graduale dhe është duke u zëvendësuar me shërbime tjera të 

biznesit, të tilla si shërbimet postare financiare, postës hibride dhe ato logjistike. Arsyeja 

kryesore për këtë ndryshim është se vëllimi i artikujve postës së letrave (vendore dhe 

ndërkombëtare) është duke vazhduar të bjerë në nivel global. Rajonet që kanë këtë 

trendë janë Amerika Latine dhe Karaibe dhe Azi-Paqësorit. 

 

Ndërsa pakot/kolit postare, kanë trend pozitiv të rritjes edhe në vitin 2011, me një rritje 

prej 2.1% (shërbimi i brendshëm/vendor dhe ndërkombëtare). Përkundër faktit se ky 

shërbim në sektorin e biznesit është subjekt i konkurrencës së ashpër, dhe se disa 

operatorë të caktuar kanë qenë në gjendje të përfitojnë nga zhvillimet pozitive të tregut. 
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Në vendet e BE-së, vlerësuar sipas të dhënave për shërbime postare, brenda një viti 

përpunohen dhe trajtohen rreth 135 bilion (135.000.000.000) artikuj/dërgesa, duke 

reflektuar një qarkullim prej rreth 90 bilion € (90.000.000.000 €) ose rreth 1%, të Bruto 

Produktit të Brendshëm (GDP) të Komunitetit Evropian. Rreth dy të tretat (2/3) e 

qarkullimit është e gjeneruar nga shërbimet e postës, përfshirë shërbimet e pakove dhe 

shërbimet ekspres që tashmë janë në zonën konkurruese, ku tregu është plotësisht i 

hapur për operatorët konkurruese 1. 

 

Qëllimi i politikës së BE-së, në sektorin postar është i orientuar drejt hapjes së tregut dhe 

konkurrencës duke siguruar një cilësi të lartë të ofrimit të shërbimeve universale 

postare, njëherit kjo e paraparë edhe me Agjendën e Lisbonës. Agjenda është e fokusuar 

në mënyrë të specifike drejtë kërkesave të shfrytëzuesve/konsumatorëve, dhe bizneseve 

si konsumator.  

 

Këto objektiva janë ndjekur gjatë hapjes së tregut të sektorit postar për konkurrencë në 

mënyrë graduale dhe të kontrolluar për konkurrencë të lirë, duke ndryshuar dhe 

plotësuar njëkohësisht kuadrin rregullator të Direktivës Postare (Ref. Direktive 97/67/EC; e 

ndryshuar dhe amandamentuar me Direktivën 2002/39/EC, përkatësisht Direktivën 2008/06/EC). 

Përmirësimi i cilësisë së shërbimit, në veçanti në drejtim të ngritjes së performancës së 

ofrimit të shërbimeve dhe qasjes, janë aspektet themelore të kësaj politike. Komisioni i 

BE-së, monitoron dhe siguron zbatimin korrekt të kuadrit rregullator dhe kur është e 

përshtatshme, propozon ndryshime të kuadrit rregullator  në mënyrë që të arrijë 

objektivat të politikës postare të Komunitetit. 

 

Vendimi për liberalizimin e plotë të tregut të shërbimeve postare është marrë nga 

Komisioni Evropian në vitin 2008 me miratimin e Direktivës 2008/39/EC, për hapjen e 

plotë të tregut të shërbimeve postare. Me nxjerrjen e kësaj direktive si afat i fundit kohor 

për liberalizimin e plotë të tregut është paraparë data; 31/12/2010. Por pas vështirësive 

të paraqitura në procesin e liberalizimit, disa vende të BE-së, kanë shtyrë afatin kohorë 

dhe mundësin e liberalizimit të plotë deri më  31/12/2012, përkatësisht me fillim nga 

data 01/01/2013. 

Në vazhdim është paraqitur forma/mënyra e hapjes së tregut (Full Market Opening–

FMO) dhe mënyra/forma e liberalizimit të tregut të shërbimeve postare dhe të 

shërbimeve në disa vende të BE-së. 

 

 

 

                                                                 

1 http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm  

11.   SEKTORI I  SHËRBIMEVE POSTARE NË VENDET E BE-SË, 

11.  

22.  
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Figura 37: Forma e liberalizimit të tregut të shërbimeve postare në disa  vende të BE-së; 

 

 

Figura 38: Forma e liberalizimit të tregu dhe kalimi nga monopoli shtetëror në hapje të plotë të tregu; 

 

 

Source: Roland Berger; June 2009 

Me liberalizimin e tregut postar, operatorët postar duhet të orientojnë 

biznesin/shërbimet drejtë kërkesave të shfrytëzuesve/përdoruesve, dhe duke mos e 

mbështetur aktivitetin e tyre në subvencione financiare. Një kriter i tillë gjithashtu, 

duhet të aplikohet edhe për OPP, i cili siguron/ofron shërbimet universale postare,  i cili 

duke vepruar në një ambient të konkurrencë së lirë, duhet të tregojë qëndrueshmëri 

financiare dhe të arrij në një gjendje të vet financimit. 

Teoria dhe koncepti i kalimit nga monopoli tradicional i shërbimeve postare dhe 

forma/mënyra e liberalizimit dhe përfitimet janë të përshkruar si më poshtë:  

Figura 39: Paraqitja e grafike para liberalizimit të tregu dhe përfitimet pas hapjes dhe liberalizimit të                  

                  plotë të tregut. 
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Monitorimi i tregut, teknologjia dhe zhvillimet rregullatore do të duhet të vazhdojnë 

edhe pas hapjes së plotë të tregut në mënyrë që të mbrohen objektivat e politikës së BE-

së, në sektorin postar dhe zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit postar në Bashkimin 

Evropian. 

 

Sektori postar sipas llogaritjeve në vitin 2009 ka pasur rreth 0.5% të punësimit në BE-27. 

Franca ka pasur në vitin 2009 pjesën më e lartë e punësimit postar në total (1%), duke u 

ndjekur nga Finlanda dhe Hungaria, me rreth 0.9% respektivisht 0.8%. Numër më të 

vogël kanë pasur Bullgaria, Greqia, Qipro dhe Portugalia (nën 0,3%). Krahasuar me vitin 

2004, punësimi në sektorin postar në termat e përgjithshëm ka rënë në shumicën e 

vendeve të BE-së. 

 

Numri i artikujve të postës së letrave dërguar për kokë banori në shumicën e vendeve të 

BE-së është në rënie. Në vitin 2009, Spanja dhe Holanda kanë pasur numrin më të lartë 

të dërgesave dhe artikujve të postës. Megjithatë, në krahasim me vitin 2004 numri i 

dërgesave dhe artikujve të postës është në rënie në të dyja këto vende me 7% 

respektivisht 16%. Trafiku postar ka rënë me më shumë se 20% në vitin 2009 krahasuar 

me vitin 2004 në Bullgari, Danimarkën dhe Maltën. 

 

Analizat e trafikut postar në raport me të dhënat e popullsisë tregojnë se numri më i 

lartë i artikujve të postës dhe dërgesave të dërguara për kokë banori në vitin 2009 u 

regjistrua në Finlandë (375) dhe Luksemburgun (373), të ndjekura nga Holanda dhe 

Suedia, secili me më shumë se 200 artikuj/dërgesa për kokë banori. Në njëmbëdhjetë 

Shtetet Anëtare të BE-së, janë pranuar/shpërndarë më pak se 100 dërgesa/artikuj për 

kokë banori, në pesë prej tyre; Bullgaria, Letonia, Lituania, Polonia dhe Rumania, janë 

pranuar/shpërndarë më pak se 50 artikuj/dërgesa. Numri i artikujve ose letër dërgesave 

të pranuara/shpërndara për kokë banori ka rënë në shumicën e vendeve të BE-së në 

krahasim me vitin 2004. 

 

Në tabelat dhe figurat në vazhdim janë paraqitur indikatorët kryesor ekonomik në 

sektorin e shërbimeve postare, qarkullimi dhe lëvizjet e tregut shërbimeve postare në 

vendet e BE-së për/gjatë viteve 2004 – 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORITETI RREGULLATIV I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE  
PASQYRA E TREGUT TË SHËRBIMEVE POSTARE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 2012 

Adresa, Rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë; Republika e Kosovës 
Tel: + 381 38 212-345; Fax: + 381 38 212 399; 

E-mail:  info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org,  
     42 

 

Tabela 3: Indikatorët kryesorë ekonomik të Sektorit postar, 2004-2010; 

 

Figura 40: Qarkullimi nga sektori postar në proporcion me  GDP, 2004- 2010 (% e GDP); 
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Figure 41: Numri i personave të punësuar në sektorin postar në vendet e BE, krahasimi sipas % për vitet  

                  2004 -  2010, 

 

Tabela 4:  Numri i pikave/zyrave të qasjes dhe  numri i dërgesave postare për  vitet 2004 – 2010; 
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Figura 42:  Numri mesatar i banorëve të shërbyer në pikat/zyrat postare  për vitet 2004 – 2010 (në 1000 banor); 

 

 

 

 

Figura 43:  Numri mesatar i letër dërgesave të dërguara për kokë banori për vitet 2004 – 2010; 
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Integrimet ndërkombëtare dhe anëtarësimi në organizmat ndërkombëtar të 

institucioneve relevante që rregullojnë Sektorin e Shërbimit Postar (SSHP), është njëra 

ndër sfidat më të mëdha që preokupon sektorin e shërbimit postar. Mungesa e 

anëtarësimit në institucionet ndërkombëtare ka shkaktuar ngecje në rrafshin e 

bashkëpunimit ndërkombëtarë që është reflektuar drejtpërsëdrejti edhe në zhvillimin e 

shërbimit postar në arenën ndërkombëtare. Sigurisht që anëtarësimi dhe pjesëmarrja 

aktive në punët dhe angazhimet në organizmat ndërkombëtare postar do të kishte efekte 

pozitive në zhvillimin e sektorit postar. 

Organizatat ndërkombëtare në të cilat duhet anëtarësuar institucionet relevant të vendit 

në sektorin e shërbimit postar janë: 

 
Unioni Postar Universal (UPU), 

 
Shoqata e operatorëve publik postar evropian 

 
Komiteti i Rregullatorëve Postar Evropian 

 

Mungesa e anëtarësimit në UPU, i ka pa-mundësuar NPQ „Postës së Kosovës Sh.A‟ të 

lidhë marrëveshje ndërkombëtare me administratat të ndryshme postare në fushën e 

rregullimit të shkëmbimit, transitit, transportit/bartjes, dhe dorëzimit/shpërndarjes së 

dërgesave postare.   

Pjesëmarrja në këto organizata do të përmirësonte situatën aktuale të sektorit postar dhe  

do hapen mundësit e bashkëpunimit në mes të institucioneve  dhe administratës postare 

të vendit me institucionet dhe administratat tjera postare dhe organizmat postar 

Evropiane dhe Botërore në të cilat synojmë të aderojmë. 

 

 

 

 

 

 

12.   INTEGRIMET DHE BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR 

12.  

23.  
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Detyrat dhe përgjegjësit e Autoritetit, në fushën e shërbimeve postare janë të definuar në 

bazë të Ligjit për Shërbimet Postare, Nr. 03/L-173 dhe akteve tjera nënligjore të nxjerra 

në bazë të këtij ligji. Përveç dokumenteve të nxjerra nga Ministria e linjës, në këtë drejtim 

Autoriteti përkatësisht Sektori i Shërbimit Postar (SSHP) ka nxjerr disa akte nënligjore në 

përmbushje të dispozitave të ligjit për shërbime postare dhe ka përmbushur dhe 

realizuar në plotësi synimet dhe objektivat e parapara për vitin 2011 dhe 2012, duke u 

kyçur në mënyrë aktive në rregullimin e tregut të shërbimeve postare dhe në procesin e 

monitorimit dhe mbikëqyrjes së mbarëvajtjes së realizimit të shërbimeve postare.   

 

Dokumentet e nxjerra me të cilat rregullohet Sektori i Shërbimit Postar;  

 Aktet ligjore; 

 Ligjit për Shërbimet Postare, Nr. 03/L-173  

 Aktet nënligjore; 

 U.A 2005/04 për ofrimin e shërbimeve universale postare; 

 U.A 05/2012 për licencim të Operatorëve postar; 

 U.A 06/2012 për emetimin e pullës postare; 

 Rregulloren për të dhënat statistikore periodike të operatorëve të cilët ofrojnë 

shërbime telekomunikuese dhe postare‟ (Ref. Nr. Prot. 048/B/11, datë; 

13/09/2011);  

 Pyetësori për raportimin e të dhënave nga operatorët postar; 

 Aktvendimit për „Miratimin e tarifave për licencim të operatorëve postar dhe 

vendosja e tarifës së rregullt vjetore (One-off-fee) për operatorët e 

Shërbimeve Postare‟ (Ref. Nr. Prot. 021/B/11, datë; 18/04/2011), 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.   KUADRI AKTUAL RREGULLATOR 

13.  

24.  
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Adresat: 
ARK 

 

 

ARKEP 

 

AUTORITETI RREGULLATIV I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 

DHE POSTARE 

Rruga; Pashko Vasa nr. 12 Prishtine 10000, Kosovë 
Tel:        + 381 (0) 38 212 345  ext. 28 555 
Fax:      + 381 (0) 38 212 399 
E-mail:         info@art-ks.org  
Web-faqe:   www.art-ks.org 

 
z. Nazim Rahimi 
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Tel.         + 381 (0) 211 023 ext. 28 053 
E-mail:   nazim.rahimi@art-ks.org  
 

 
Znj. Amira Jashanica 

 

 
Tel.         + 381 (0) 211 023 ext. 28 053 
E-mail:    amira.jashanica@art-ks.org  

 
Znj. Rrezarta Ajeti 

 

 
ÇËSHTJET E KONSUMATORËVE 
 

Tel.         + 381 (0) 212 345 ext. 28 062 
E-mail:    rrezarta.ajeti@art-ks.org  
Shërbimi për Konsumator - linja direkte pa pagesë: 0800 10 100 
 

 
Znj. Irena Bryma 
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