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Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit është autoritet i pavarur rregullator në 

fushën e shërbimeve telekomunikuese dhe postare, i themeluar në bazë të Ligjit për 

Telekomunikacion, Nr. 2002/7 i ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-85, dhe 

autorizuar/ngarkuar me 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 e 

Telekomunikacionit, Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (tutje ART), i janë 

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

bazuar në dispozitat e këtij ligji për shërbime postare, ART si rregullator i shërbimeve 

postare  ka kompetenca dhe detyra 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. 

 

 

 

1. HYRJE     
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Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART) përmes këtij dokumenti/raporti, për 

herë të parë paraqet të treguesit kryesor dhe të dhënat statistikore mbi sektorin e 

shërbimeve postare dhe pasqyron gjendjen aktuale të Sektorit Postar në Republikën e 

Kosovë.   

Ky raport ka për synim dhe qëllim informimin e operatorëve të licencuar postar dhe 

atyre potencial të cilët pretendojnë për të hyrë në treg dhe për tu licencuar për ofrimin e 

shërbimeve postare, palëve të interesit dhe opinionit të gjerë. Raporti është përgatitur në 

bazë të të dhënave, informacioneve të pranuara nga operatoret postar të licencuar për 

vëmendje të ART, për aktivitetet postare dhe të dhënat tjera që ndërlidhen me ofrimin 

dhe realizimin e shërbimeve postare, dhe atyre korrier në vendin tonë.  

ART sqaron se bazuar në detyrimet e saja ligjore dhe konsideratën për ruajtjen e 

konfidencialitetit të të dhënave, jo të gjitha informacionet dhe treguesit e raportuar nga 

operatoret postar janë përfshirë dhe publikuar në këtë raport. 

Për të siguruar të dhënat e duhura nga operatoret postar dhe ofruesit e shërbimeve 

postare, Bordi Drejtues i ART-së sipas kërkesës së parashtruar nga Sektori i Shërbimeve 

Postare (SSHP) pranë ART-së, ka integruar detyrimet për raportim në Rregulloren (Ref. 
Reg. Nr. 11, Nr. Prot. 048/B/11 datë; 13/09/2011, Rregullorja për të dhënat statistikore periodike 

të operatorëve të cilët ofrojnë shërbime telekomunikuese dhe postare), përfshi këtu edhe 

pyetësorin për raportimin periodik të të dhënave statistikore të shërbimeve postare, 

sipas të cilës operatorët postar obligohen në baza periodike ti raportojnë ART-së. Ky 

pyetësor në vazhdimësi do të plotësohet/përmirësohet në përputhje me praktikat më të 

mira të shteteve të rajonit dhe vendeve evropiane. 

Ky raport është i pari i këtij lloji i punuar nga Sektori i Shërbimeve Postare (SSHP) në 

Republikën e Kosovës dhe është hartuar duke marrë në konsideratë gjendjen e tanishme 

të sektorit postar dhe kushtet dhe situatën në të cilat ndodhet vendi, dhe se ky raport në 

masë paraqet gjendjen reale të sektorit postar në vend. 

Nisur nga fakti se ky raport publikohet për herë të parë, atëherë raporti si i tillë edhe 

ngërthen dhe pasqyron të dhënat dhe treguesit kryesor nga/për raportet/periudhat 

periodike dhe ato vjetore. Raporti kryesisht pasqyron të dhënat për periudhat; TM1, 

TM2 2012 si të pranuara përmes pyetësorëve të dorëzuar nga operatorët postar dhe të 

përpunuar nga Sektori i Shërbimit Postar përmes Bazës Statistikore për Analiza të 

Tregjeve (aplikacion softuerik në shfrytëzim nga ART). Raportet në vijim të publikuara nga 

Sektori i Shërbimeve Postare, përveç të dhënave aktuale në të ardhmen do të mund të 

pasurohet edhe me tregues të tjerë apo informacione tjera shtesë statistikore dhe të 

plotësohet me të dhëna për tregun e shërbimeve postare në tërësi.  

Raporti është hartuar në përputhje me Ligjin për Shërbime Postare, aktet tjera normative 

që dalin nga ky ligj, Direktivat e Bashkimin Evropian dhe aktet e UPU-së.  

 



PASQYRA E TREGUT TË SHËRBIMEVE POSTARE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS, PERIUDHA TM1 & TM2 2012 

Faqe 7 nga 32 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  RRrr..PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

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

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

 

 

 

 

Sektori i Shërbimit Postar (SSHP) është i një rëndësie të veçantë strategjike në zhvillimin 

ekonomik të vendit si dhe nevojën e domosdoshme të komunikimit të ndërsjellë të 

bizneseve mes vete, bizneseve me shfrytëzuesit/konsumatorët dhe anasjelltas. Për më 

tepër, rëndësia dhe pozicionimi i sektorit të shërbimeve postare  është paraqitur në 

figurën në vijim, që konsiderohet si urë ndërlidhëse e tri tregjeve vitale; tregut të 

komunikimeve, tregut të reklamave dhe tregut të transportit/logjistikës së mallrave.  

 

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

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 nënkuptohet shërbimet; pranimin, përpunimin, 
bartjen/transportin, shpërndarjen dhe dorëzimi i dërgesave postare 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, 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 

Udhëzimit Administrativ Nr. 2005/8 për licencim të operatorëve postar. Ky ligj 

rregullonte sektorin e Shërbimeve Postare, kushtet e ofrimit të shërbimeve, rolin e 

 

2. OFRIMI I SHËRBIMEVE POSTARE DHE KORRIER NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 
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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. 

Shërbimet universale dhe të rezervuara ofrohen në bazë të marrëveshjes/ autorizimit të 

lidhur ndërmjet Ministrisë Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit (MTPT) dhe PTK 

Sh.A, ndërsa shërbimet korrier, ekspres dhe shërbimet tjera ofrohen në bazë të licencës 

së dhënë. 

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 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 Rregullator të Telekomunikacionit (ART) 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. 
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Shërbime postare në territorin e Republikës së Kosovës mund të ofrojnë personat fizikë 
dhe juridikë, të cilët janë të pajisur me licencë nga Autoriteti Rregullator i 
Telekomunikacionit (ART) i cili është i autorizuar të lëshoj dhe tërheqë licencat 
operatorëve postar të cilët dëshirojnë të ofrojnë shërbime postare. 

 

Lista e operatorëve postar të licencuar nga institucionet e Kosovës, të cilët ofrojnë 

shërbime postare dhe janë aktiv, të cilët janë të evidentuar në regjistër pranë ART-së, 

deri më tani,  janë paraqitur si në tabelën në vijim: 

Nr. 
Emri dhe adresat e operatorit / 

kompanisë 
Data e licencimit Llojet e shërbimeve 

1 
PK SH.A. Dardania p.n. 10000, Prishtinë 15 maj 2006 

ndryshuar më 
24.09.2012 

o Shërbime tjera postare *, 

2 
Salbatring Int. Sh.p.k  
Sheshi Nëna Terezë 25/b 10000, Prishtinë 15 maj 2006 

o Shërbime Ekspres, 
o Shërbime Korrier, 
o Import –Eksport, 

3 
N.T.SH. KCC  
Rruga Garibaldi 1/6, 10000, Prishtinë 

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

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

16.03.2009 
o Shërbime Ekspres, 
o Shërbime Korrier, 

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

16.03.2009 
o Shërbime Ekspres, 
o Shërbime Korrier, 

7 
N.Sh.T. Express Delivery Service; rr. 
Perandori Dioklician  Nr. 11 10000, 
Prishtinë 

27.08.2010 
o Shërbime Ekspres, 
o Shërbime Korrier, 

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

16.01.2012 o Shërbime korrier 

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

Tabela 1: Operatorët postar të licencuar në territorin e Republikës së Kosovës 

Nga operatorë e evidentuar, shërbime universale dhe të rezervuara ofron ‘Posta e 

Kosovës Sh.A’, si dhe shërbime tjera të cilat janë jashtë zonës së shërbimeve universale, 

ndërsa shërbime postare korrier dhe ekspres ofrojnë që të gjithë operatorët.  Tre (3) prej 

tyre janë të licencuar për të ofruar shërbime postare vetëm brenda territorit të Kosovës 

ndërsa pesë (5) edhe në tregun ndërkombëtar si përfaqësues të kompanive/operatorëve 

të njohur që operojnë në nivelin global si; DHL, UPS, FedEx, TNT etj.  

Kohëzgjatja dhe vlefshmëria e licencës është e përcaktuar sipas dispozitave të parapara 

me Ligj dhe U.A për licencim të operatorëve postar, për dhjetë (10) vite me mundësi të 

ripërtëritjes konform afateve të përcaktuara ligjore. 

 

3.   LISTA E OPERATORËVE POSTAR TË LICENCUAR 
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Liberalizimi i tregut të shërbimeve postare është çështje shumë e rëndësishme në 

sektorin e shërbimit postar, e cila është e orientuar drejtë hapjes së tregut, krijimit të 

konkurrencës së lirë dhe të mirëfilltë, rritjes së gamës së shërbimeve, konkurrencës së 

çmimeve në shërbime, ngritje të cilësisë dhe në zhvillimin të mëtejmë të tregut të 

shërbimeve postar. 

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  31/12/2013.  

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

Opening) dhe liberalizimit të shërbimeve dhe të tregut të shërbimeve postare në disa 

vende të BE-së. 

Source: Roland Berger; June 2009 

Figura 2. Paraqitja e liberalizimit të tregu sipas viteve në disa  vende të BE-së. 
 

Me liberalizimin e tregut postar, operatorët postar duhet të orientojnë 

biznesin/shërbimet drejtë kërkesave të shfrytëzuesve/përdoruesve pa u mbështetur në 

subvencione financiare. Një kriter i tillë gjithashtu, duhet të aplikohet edhe për OPP, i 

cili siguron/ofron shërbimet universale postare, dhe duke vepruar në një ambient të 

konkurrencë së lirë, duhet të tregojë qëndrueshmëri financiare dhe të arrij në një gjendje 

të vet financimit. 

 

4.     RAPORT I GJENDJES SË TREGUT TË SHËRBIMEVE POSTARE DHE KORRIER    

4.1.   GJENDJA AKTUALE E SEKTORIT POSTAR DHE LIBERALIZIMI I TREGUT  
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Zona e shërbimeve të rezervuara është një mekanizëm që operatorit publik postar i 

siguron financiarisht përmbushjen e detyrimeve të shërbimeve universale postar. Në 

vendin tonë, OPP, ‘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, 

operatori publik postar do të gëzojë edhe për një periudhe të caktuar kohore, të drejtën e 

ekskluzivitetit për shërbime të caktuara. 

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

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

operatorin publik, edhe pse në treg operojnë ofrues të shërbimeve postare që ofrojnë 

shërbime ekspres dhe korrier, të cilët janë të licencuar nga institucioni përkatës. Çdo 

operator i licencuar përveç ofrimit të shërbimeve postare duhet të posedoj dhe ndërtojë 

një infrastrukturë/rrjet të mjaftueshëm për të ofruar shërbime postare pasi të pajiset me 

licencë/autorizim nga Rregullatori (ART).   

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

për shërbime postare dhe U.A për licencim të operatorëve postar, dhe gjithsesi ky proces 

duhet orientuar 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.  

 

 

 

 

Të dhënat dhe informacionet nga operatorët postar mbi gjendjen e tregut të 

shërbimeve postare në Republikën e Kosovës kanë filluar të pranohen/përpunohen 

nga ART, me formimin e Sektorit të Shërbimit Postar (SSHP), i cili ka filluar punën 

dhe është funksionalizuar në fillim të vitit 2011. 

 

Pas nxjerrjes së dokumenteve të nevojshme të gjithë ofruesve të shërbimeve postare dhe 

korrier i janë dërguar pyetësorët për raportimin e të dhënave statistikore për periudhën 

kohore TM3 dhe TM4 2011. Përmes pyetësorëve nga operatorët postar janë kërkuar të 

dhënat statistikore të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë pasqyrojnë dhe kanë ndikim në 

sektorin e shërbimit postar e të cilat kërkohen për të bërë analiza të ndryshme. Pyetësori 

përmban të dhënat dhe treguesit e paraqitur si në vijim; 

− treguesit/indikatorët dhe evidenca e realizimit të shërbimeve postare; 

− treguesit/indikatorët e shërbimeve korrier dhe ekspres; 

− treguesit/indikatorët për të hyrat/ardhurat; 

− treguesit/indikatorët teknik dhe rrjeti/infrastruktura; 

− treguesit/indikatorët e cilësisë së realizimit të shërbimeve postare; 

− treguesit/indikatorët mbi ankesat e shfrytëzuesve. 

      4.2.   GJENDJA E SEKTORIT POSTAR NË/GJATË VITIT 2011  
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Konform Rregullores në fuqi, të gjithë operatorët postar në baza të rregullta dhe brenda 

afateve kohore, kanë raportuar të dhënat dhe informacionet e kërkuara pranë ART-së,  

sipas kërkesave të paraqitura në pyetësor.  Të dhënat e mbledhura janë përpunuar nga 

SSHP, për të pasur një pasqyrë më të qartë të gjendjes së sektorit postar në vend, dhe 

janë publikuar edhe në raportin vjetor të ART për vitin 2011, dërguar Kuvendit të 

Republikës së Kosovës. 

Grafiku në vazhdim paraqet të dhënat; volumin e dërgesave postare në total sipas 

operatorëve postar për periudhën TM3 dhe TM4 2011. 

 
Figura 3. Volumi i dërgesave sipas operatorëve postar për periudhën TM3 & TM4 viti 2011 

 

Grafiku në vazhdim pasqyron të dhënat sipas % për volumin e dërgesave postare në 

total  për periudhën TM3 dhe TM4 2011. 

 
Figura 4. Ndarja e tregut sipas volumit të dërgesave në % nga operatorët postar për  periudhën  
                TM3 & TM4  viti 2011 
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Grafiku në vazhdim pasqyron dhe ilustron të dhënat; volumin e dërgesave postare të 
ndara sipas kategorive dhe %, në trafikun e brendshëm dhe atë ndërkombëtar të 
realizuar nga ‘Posta e Kosovës Sh.A’,  në periudhën kohore TM3 dhe TM4 2011. 
 

 
 
Figura 5: Volumi i dërgesave i ndarë sipas kategorisë dhe % së dërgesave dhe trafikut për periudhën  
                 TM3 & TM4  viti 2011, realizuar nga ‘Posta e Kosovës Sh.A’. 
 

 

 

 

’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.  
 
OPP ‘Posta e Kosovës Sh.A’, ofron shërbimet postare në vijim; 
 
� Shërbime universale postare; 
 

− Pranimi, përpunimi bartja dhe dorëzimi i dërgesave me peshë deri dy (2)kg,  
Sekogramit deri shtatë (7) kg;  

− Pranimin, përpunimin bartjen dhe dorëzimi i pakove/kolive me peshë deri  
njëzet (20) kg; 

− Shërbime të urdhërpagesave, dhe 

− Shërbimet e veçanta për shërbimet e lartshënuara. 
 

� Shërbime të rezervuara; 
 

 4.3.   TË DHËNAT MBI AKTIVITET/SHËRBIMET POSTARE DHE KORRIER  
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− Pranimi, bartja dhe dorëzimi i dërgesave të thjeshta me peshë deri në një (1) kg;  

− Pranimin, bartjen dhe dorëzimin e dërgesave me procedurë gjyqësore, 
administrative dhe kundërvajtëse; 

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

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

�  Shërbime tjera; 
 

− Ofrimi  i shërbimeve ekspres (EMS) brenda  vendit dhe në komunikacionin  
ndërkombëtare; 

− Ofrimi i shërbimit të Postës Hibride;  

− Ofrimi i shërbimit të postës Direkte – shërbimi i shpërndarjes së reklamave etj. 
 
Ndërsa operatorët privat postar kryesisht ofrojnë shërbimet si në vijim; 
 

− Shërbime korrier, (derë më derë); dhe 

− Shërbime ekspres. 
 

 
 
 

 

 

Ky raporti përmban informacione me të dhëna dhe analizë të shërbimeve postare të 
ndarë në disa fusha si; 
 

− të dhënat nga aktivitetet/shërbimet postare dhe korrierë; 

− të dhënat mbi aktivitetet/ shërbimet postare dhe korrier; 

− të dhënat mbi të hyrat financiare; 

− të dhënat mbi burimet financiare; 

− të dhënat mbi numrin e të punësuarve; 

− të dhënat mbi ankesat e shfrytëzuesve/përdoruesve etj. 
 

Të dhënat e pranuara nga operatorët postar gjatë periudhës TM1 dhe TM2 2012, 
pasqyrohen në materialin dhe figurat e paraqitura me të dhënat në vijim. 

Grafiku në vazhdim pasqyron të dhënat; volumin e dërgesave postare në trafikun e 

brendshëm (vendor) dhe ndërkombëtar, të ndarë sipas operatorëve privat dhe OPP, për  

periudhën TM1 dhe TM2 2012. 

4.4.   TË DHËNAT MBI SHËRBIMET, VOLUMIN E DËRGESAVE POSTARE PËR 

PERIUDHËN TM1 & TM2 2012 
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Figura 6. Paraqitja grafike  e numrit të dërgesave vendore dhe ndërkombëtare, periudha TM1 & TM2 
                2012 
 
Grafiku në vazhdim pasqyron të dhënat; volumin e dërgesave postare të ndarë në 

trafikun e brendshëm (vendor) dhe ndërkombëtar të OPP ‘Posta e Kosovës Sh.A’ 

periudha TM1 dhe TM2 2012.  

 

Figura 7. Paraqitja grafike e volumit të dërgesave postare ‘Posta e Kosovës ShA’, periudha  
                TM1 & TM2  2012 
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Grafiku në vazhdim pasqyron të dhënat; volumin e dërgesave postare të ndarë sipas % 

dhe llojit të dërgesës për trafikun e brendshëm (vendor) dhe ndërkombëtar të OPP 

‘Posta e Kosovës Sh.A’, periudha TM1 dhe TM2 2012.  

 

 
Figura 8. Paraqitja grafike e volumit të dërgesave sipas % për vendore dhe ndërkombëtare ‘Posta e Kosovës  
                Sh.A’,  periudha TM1 & TM2  2012 

 
Grafiku në vazhdim pasqyrohen të dhënat; volumi i dërgesave postare të ndarë sipas 

operatorëve privat për trafikun e brendshëm (vendor) dhe ndërkombëtar, periudha TM1 

dhe TM2 2012.  

 
 

Figura 9. Paraqitja grafike e ndarje së tregut sipas volumit të dërgesave të operatorëve privat   
                  periudha TM1 & TM2  2012 
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Grafiku në vazhdim pasqyron të dhënat: volumin e dërgesave postare të ndarë në % 

sipas operatorëve privat në trafikun e brendshëm (vendor) dhe ndërkombëtar, periudha 

TM1 dhe TM2 2012.  

 

Figura 10. Paraqitja grafike e ndarje së tregut te operatorëve privat postar në % periudha  
                   TM1 & TM2  2012 
 

Grafiku në vazhdim pasqyron të dhënat: volumin e dërgesave postare të ndarë sipas %, 

dhe llojit të dërgesave, për trafikun vendor dhe ndërkombëtar për OPP, periudha TM1 

dhe TM2 2012.  

 

Figura 11. Paraqitja grafike e volumit të dërgesave postare sipas  %  nga ‘Posta e Kosovës Sh.A’ periudha 
                  TM1 & TM2  2012 
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Duke pasur parasysh faktin se të dhënat mbi të hyrat financiare raportohen deri më 31 

mars të vitit vijues kalendarik, ART aktualisht nuk posedon të dhëna për periudhën 

TM1 & TM2 - 2012, ndërsa këtë të dhëna janë raportuar për vitin 2011, ashtu si janë të 

paraqitura në raportin vjetor të ART-së për 2011. Meqenëse këto të dhëna janë pranuar 

për gjashtëmujorin e dytë, periudhën TM3 dhe TM4 të vitit 2011, ART ka arritur të nxjerr 

një pasqyrë të saktë të volumit të dërgesave postare për të gjithë operatorët dhe pasqyrat 

financiare për vitin 2011.  

Pasqyrat financiare të operatorëve postar për vitin 2011, në total kapin vlerën/shumën 

prej 3,375,770.60 €, të pasqyruara si të hyra nga shërbimet postare. 

Grafiku në vazhdim pasqyron krahasimin e të dhënave; të hyrat e operatorëve postar të 
ndarë sipas operatorëve postar në bazë të pasqyrave financiare të audituara dhe të 
deklaruara për vitin 2011. 
 

 
 

Figura 12. Paraqitja grafike e ndarje së tregut te operatorëve postar sipas të hyrave për vitin 2011 
 

Grafiku në vazhdim pasqyron të dhënat; ndarjen e tregut të shërbimeve postare sipas % 
së të hyrave të operatorëve postar për vitin 2011. 
 

 

   4.5.  TË DHËNAT MBI  TË HYRAT FINANCIARE PËR VITIN 2011 
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Figura 13. Paraqitja grafike e ndarje së tregut të operatorëve postar sipas % së të hyrave për vitin 2011 
 

Tregu i shërbimeve postare në Republikën e Kosovës gjatë vitit 2011 ka një rritje të lehtë 
dhe atë të shprehur kryesisht tek operatorë privat postar, ndërsa OPP - ‘Posta e Kosovës 
Sh.A’, ka pasur një rënie të lehtë në të hyrat e përgjithshme krahasuar me vitin paraprak.  
 
Grafiku në vazhdim pasqyron krahasimin e të dhënave; lëvizjen/ndryshimet e të hyrave 
të OPP – ‘Postës së Kosovës Sh.A’, për/gjatë tri viteve 2009 – 2011. 
 

 
 
Figura 14. Paraqitja grafike dhe lëvizja sipas të hyrave të ‘Postës së Kosovë ShA’,  për/gjatë  
                   viteve 2009-2011 
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OPP – ‘Posta e Kosovës Sh.A’, prin në realizimin e të hyrave financiare të realizuara nga 

shërbimet postare duke pasur parasysh numrin e shërbimeve të cilat i ofron. Gjatë vitit 

2010, ‘Posta e Kosovës Sh.A’ nga aktivitet postare ka realizuar të hyra financiare rreth 

2.075 milion Euro, dhe krahasuar me vitin paraprak 2009, që ka pasur 1.959 milion Euro 

ka realizuar një rritje prej 5,92 %. Ky trend i ngritjes së të hyrave është evident nga viti 

në vit dhe tregon se ‘Posta e Kosovës Sha’, mund të pretendoj sigurimin e një stabiliteti 

financiar nëse fillohet me futjen e shërbimeve tjera. Ndërsa për vitin 2011 ‘Posta e 

Kosovës Sh.A’ ka pasur një bilanc prej 2.040 milion euro, që konsiderohet një rënie e 

lehtë prej  1,72 %.  

Grafiku në vazhdim pasqyron krahasimin e të dhënave; lëvizjen/ndryshimet e të hyrave 
të OPP - ‘Postës së Kosovës Sh.A’ për/gjatë viteve 2006 – 2011. 
 

 
 
Figura 15. Paraqitja grafike dhe lëvizja sipas të hyrave të ‘Postës së Kosovës Sh.A’ vitet 2006 - 2011. 
 
Vlen të theksohet se ‘Posta e Kosovës Sh.A’ e cila ofron të gjitha shërbimet universale 

dhe të rezervuara, ende nuk ka arritur të bëjë një kontabilitet të ndarë të shërbimeve 

universale, përkatësisht të rezervuara dhe shërbimeve tjera të biznesit që është më se 

nevojshme për të pasqyruar gjendjen reale të të hyrave nga shërbimet universale, të 

rezervuara dhe  shërbimet tjera postare siç janë shërbimet e biznesit.  
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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, Anex, (Aneksi shtesë),  

 

Figura 16. Aneksi i cilësisë së realizimit të shërbimeve “coess-border mail” brenda komunitetit Evropian. 
 

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

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

përkatëse rregullatore që rregullojnë sektorin e shërbimeve postare. 

Në mungesë të të dhënave të sakta dhe në pamundësi të llogaritjes për të gjithë 

operatorët ofrues të shërbimeve postare, në këtë raport kemi bërë llogaritjet vetëm për 

OPP – ‘Posta e Kosovës Sh.A’. 

Grafiku në vazhdim pasqyron të dhënat; cilësinë dhe kualitetin e 

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

shpërndara/dorëzuara sipas ditëve nga ‘Posta e Kosovës Sh.A’, për periudhën TM1 & 

TM2 2012. 

 

5.   CILËSIA E REALIZIMIT TË SHËRBIMIT POSTAR DHE KORRIER  

5.1. TË DHËNAT MBI  CILËSIA DHE STANDARDET E REALIZIMIT TË SHËRBIMIT 
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Figura 17. Cilësisë e realizimit të shërbimeve  dhe numri i dërgesave të shpërndara/dorëzuara  periudha  
                  TM1 & TM2  2012 brenda vendit. 

 

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

postare sipas % dhe ditëve të shpërndarjes/dorëzimit nga ‘Posta e Kosovës Sh.A’, për 

periudhën TM1 & TM2 2012 brenda vendit. 

 

Figura 18. Cilësisë e realizimit të shërbimeve  dhe numri i dërgesave të shpërndara sipas % periudha 
                     TM1 & TM2 2012 brenda vendit. 
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Ankesat dhe reklamacionet e shfrytëzuesve/konsumatorëve të shërbimeve postare, afati 

i trajtimit/zbërthimi të tyre, dhe trajtimi brenda afateve janë kërkesë e vazhdueshme që 

kërkojnë trajtim të duhur në sektorin e shërbimit postare, në mënyrën që 

shfrytëzuesve/konsumatorëve, ti jepet përgjigjja meritore dhe adekuate dhe brenda 

afateve kohore të parapara me dispozitat ligjore. 

Nga të dhënat e pranuara nga operatorët postar për periudhën TM1 dhe TM2 2012, 

‘Posta e Kosovës Sh.A’ ka të evidentuar dhe të raportuar një numër të konsideruar të 

ankesave të  shfrytëzuesve/konsumatorëve të cilat janë paraqitur në grafikun në 

vazhdim. 

 

Figura 19. Ankesat e shfrytëzuesve/konsumatorëve të trajtuara nga ‘Posta e Kosovës Sh.A’,  
                   periudha  TM1 & TM3  2012 
 

Nga të dhënat e paraqitura në figurën më lartë tregojnë se gjatë periudhës kohore TM1 

dhe TM2 2012, OPP – ‘Posta e Kosovës Sh.A’, ka pranuar rreth 104 ankesa, prej të cilave 

janë trajtuar dhe zgjidhur 91 ankesa të shfrytëzuesve/konsumatorëve, ndërsa rreth 13 

prej tyre nuk janë zgjidhur dhe janë në procedura të trajtimit/shqyrtimit.  

Operatorët privat gjatë kësaj periudhe nuk kanë të raportuar/paraqitur ndonjë ankesë të  

shfrytëzuesve/konsumatorëve të shërbimeve postare. 

 

 

5.2.  ANKESAT 
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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 e nevojshme investimi dhe sigurimi i 

fondeve/mjeteve të nevojshme për të investuar, investime këto të cilat duhet të 

orientohen 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 futjen e 
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 në projekte të rëndësishme dhe me 

prioritet që kërkojnë një investim të nevojshëm siç janë: 

− ngritja një qendre të automatizuar sortimit dhe shkëmbimit; 

− krijimi i zyrave/pikave postare me sportele për shumë lloje shërbimesh 
postare dhe financiare; 

− krijimi i një sistem kombëtar menaxhimi informacioni dhe një qendre 
kontrolli; 

− krijimi i sistemit të  kërkimit dhe gjurmimit të dërgesave postare (Track and 
Traces); 

− 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. 

 

Për të arsyetuar kërkesat për investime dhe nevojat e paraqitura më lartë, në vazhdim 

paraqesim të dhënat mbi infrastrukturën dhe rrjetin e operatorëve postar në vend. 

OPP – ‘Posta e Kosovës Sh.A’, aktivitetin e vet e zhvillon duke u mbështetur ne 

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

nga te cilat 95 gjenden ne vende urbane/qytete, ndërsa 58 në vende rurale/fshatra, me 

gjithsejtë 331 sportele, prej tyre 308 të automatizuar dhe 23 të pa automatizuar dhe 174 

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 

 

6.     INFRASTRUKTURA DHE TË DHËNAT MBI RRJETIN E SHËRBIMIT POSTAR 
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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.  

 

Figura 20. Paraqitja grafike e ndarje së tregut te operatorëve postar periudha TM1 & TM2  2012 
 

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 në vitin 2000, OPP – ‘Posta e Kosovës Sh.A’, kishte një 

infrastrukturë mjaft të shkatërruar dhe fillimisht operonte me rreth; 119 zyra/pika 

postare, ndërsa tani ka rreth 153 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, ndërsa disa prej tyre 

aktivitetin e tyre e zhvillojnë dhe ofrojnë shërbime edhe në disa nga qytetet kryesore të 

vendit përmes agjentëve të tyre postar. 
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Tarifat/çmimet e shërbimeve postare duhet të jenë në përputhje me dispozitat e ligjit 

dhe akteve tjera nënligjore, dhe nenin 12 të kapitullit të V të Direktivës 97/67/EC 

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 të kenë qasje dhe 
ofrohen të gjithë shfrytëzuesit/përdoruesit në shërbimet që ofrohen, 

− tarifat/çmimet duhet të jenë përshtatur shpenzimeve (kostos), Shtetet 
Anëtare mund të vendosin që tarifa unike duhet 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 me çmime individuale me klientët, 

− tarifat 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 të aplikuar ato parime të cilat janë transparente 

dhe jo-diskriminuese 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). 

 

 

 

Tarifat/çmimet e shërbimeve bazë/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/bazë 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; 

7.    POLITIKA E TARIFAVE TË SHËRBIMEVE POSTARE 

 

7.1.    TARIFAT  E  SHËRBIMEVE  UNIVERSALE  POSTARE 
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− nxjerrjen e një fitimi ekonomik dhe të justifikuar; 

− 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 pasqyronë tarifat e shërbimeve universale përkatësisht tarifat të cilat 

aplikohen aktualisht nga OPP- “Posta e Kosovës ShA.”, dhje OPP të vendeve të rajonit, 

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

sipas  shkallës së peshës dhe  tarifat për kartolina. 

 

     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 

Kartolina 0.15 
 

 

        Posta e Mali të 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 

Kartolina 0.30 euro 

 

         Posta e Shqipërisë 

Letra 
PESHA THJESHTË R 

  € € 

Deri 20gr 0.28 0.50 

Mbi 20-100gr 0.35 0.56 

Mbi 100-250gr 0.39 0.63 

Mbi 250-500gr 0.42 0.70 

Mbi 500-1000gr 0.53 0.74 

Mbi 1000-2000gr 0.56 0.77 

Kartolina 0.15 euro 

         Posta e Maqedonisë 
Letra 

PESHA THJESHTË R 

 
€ € 

Deri 20gr 0.26 0.29 

Mbi 20-100gr  52 0.55 

Mbi 100-250gr   0.78 

Mbi 250-500gr   1.95 

Mbi 500-1000gr   3.11 

Mbi 1000-2000gr   4.28 

Kartolina 0.15 euro/ 0.26 euro 
 

Shënim: konvertimi dt, 12/10/2012 
http://www.xe.com/ucc/convert/?Amount=1&From
=EUR&To=ALL  
ALL  = 0.00714725 EUR 
1.00 EUR  = 139.914 ALL 

 

Shënim:  konverimi dt, 12/10/2012 
http://www.xe.com/ucc/convert/?Amount=1&From=M
KD&To=EUR  
EUR  = 61.6397 MKD   
1.00 MKD  = 0.0162236 EUR 

 

 

Tabela 2. Tarifat të shërbimeve universale të aplikuara nga OPP në disa vende të rajonit.  
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Në grafikun në vazhdim janë pasqyruar të dhënat dhe krahasimet e tarifave të 

shërbimeve universale të cilat ofrohen nga OPP të kategorizuara sipas peshës dhe llojit 

të shërbimit, në vendet e rajonit;  Kosovë, Shqipëri, Mal të zi dhe Maqedoni.  

 

Figura 21. Tarifat e shërbimeve universale të aplikuara nga PK Sh. dhe OP të disa vendeve të rajonit. 

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 22. Tarifat për kartolina të aplikuara nga OPP të disa vendeve të rajonit, 

Tarifat dhe çmimet për shërbimet universale të aplikuara nga OPP – ‘Posta e Kosovës 

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

krahasueshme dhe janë të nivelit  mesatar, marrë parasysh nivelin e zhvillimit ekonomik 

të vendit. 



PASQYRA E TREGUT TË SHËRBIMEVE POSTARE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS, PERIUDHA TM1 & TM2 2012 

Faqe 29 nga 32 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  RRrr..PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

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

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

 

 

 

 

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

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

ofertat e tyre për shërbimet të ofruara. Këto tarifa/çmime duhet t’i bëhen të njohura 

autoritetit rregullator për shërbime postare (ART-së), e cila është përgjegjëse për 

mbikëqyrjen e aplikimit të tarifave. Operatorët postar janë të obliguar që këto 

tarifa/çmime të shërbimeve postare ti kenë publike për shfrytëzuesit/konsumatorët, 

konform dispozitave të aplikueshme ligjore dhe nënligjore. 

 

 

 

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

mjaftueshme njerëzore, të cilat mundë të arrihen nëpërmjet ngritjes të nivelit profesional 

përmes trajnimit të stafit profesional në të gjitha nivelet. Nivelet e trajnimit duhet të jenë 

të mjaftueshme për të ngritur cilësinë dhe performancën e operimit në sektorin postar.  

Kjo arrihet me përgatitjen dhe ndjekjen e programeve të ndryshme për trajnim/ngritje 

profesionale të stafit 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; 
 
‘Posta e Kosovës Sh.A’, si OPP ka numrin më të madh të punëtorëve, krahasuar me 
operatorët privat të cilët kanë numër shumë më të vogël. 
 
Grafiku në vazhdim pasqyron të dhënat; mbi numrin e të punësuarve në sektorin postar, 
të cilët janë të kyçur/involvuar drejtpërsëdrejti në ofrimin dhe realizimin e shërbimeve 
postare për/gjatë periudhës TM1 dhe TM2 2012. 
 

7.2.   TARIFAT E SHERBIMEVE TJERA POSTARE 

7.3.    BURIMET NJERZORE 
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Figura 23 Paraqitja grafike e numrit të punëtorëve sipas operatorëve për periudhën TM1 & TM2 2012 
 
 
Grafiku në vazhdim pasqyron të dhënat; numrin e të punësuarve në sektorin postar, të 
cilët janë kyçur/involvuar drejtpërsëdrejti në ofrimin dhe realizimin e shërbimeve 
postare, të pasqyruar sipas %, dhe sipas operatorëve postar për/gjatë periudhës TM1 & 
TM2 2012. 
 

 

Figura 24. Paraqitja grafike e numrit të punëtorëve i ndarë sipas % së operatorëve për vitin 2012 
 

Ashtu siç vërehet nga figurat më lartë, OPP ‘Posta e Kosovës Sh.A’, ka rreth 936 të 

punësuar, që mbulon sektorin e shërbimit postar me 92.95 % të të punësuarve, ndërsa në 

sektorin privat, operatorët privat janë të punësuar rreth 71 punëtorë, përkatësisht rreth 

7.05 %, të numrit të përgjithshëm të të punësuarve.  
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Anëtarësimit në organizmat ndërkombëtar të strukturave nga Sektori i Shërbimit Postar 

(SSHP), ka shkaktuar një ngecje në rrafshin e bashkëpunimit ndërkombëtarë që është 

reflektuar drejtpërsëdrejti edhe në zhvillimin e shërbimit postar në arenën 

ndërkombëtare. Sigurisht që pjesëmarrja aktive në punën me organizmat 

ndërkombëtare postar do të kishte efekte pozitive në zhvillimin e sektorit postar. 

Mungesa e anëtarësimit në UPU, i ka pa-mundësuar ‘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.   

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 

 
Komitetit Evropian të Rregullimit Postar 

 
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 administratat tjera postare dhe  organizmat postar Evropiane dhe Botërore 

në të cilat synojmë të aderojmë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.    BASHKËPUNIMI DHE INTEGRIMET NDËRKOMBËTARE 
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Detyrat dhe përgjegjësit e ART-së, 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 
ART 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, 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 Postar;  
 
� Aktet ligjore; 
 

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

� Aktet nënligjore; 

− U.A 2005/08 për licencim të Operatorëve postar; 

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

− U.A 2005/... për emetimin nxjerrjen ne qarkullim dhe heqjen nga qarkullimi 
të 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 raportim të 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), 

 
Dokumentet e lartshënuara janë një bazë e shëndosh ligjore për të rregulluar tregun e 
shërbimeve postare në vend, dhe gjithsesi duhet plotësuar edhe me akte tjera shtesë në 
fusha të caktuara për të plotësuar/rregulluar tregun postar në përputhje me kornizën 
ligjore të BE-së, Direktiva 97/67/EC, të datë 15 dhjetorit 1997 Këshillit dhe Parlamentit 
Evropian;  Direktiva 2002/39/EC, të 10 Qershorit 2002 të Këshillit dhe Parlamentit 
Evropian në lidhje me zgjerimin e mëtejshëm të konkurrencës të shërbimeve postare; 
dhe Direktivës 2008/06/EC, të datë 20 Shkurtë 2008  të Këshillit dhe Parlamentit 
Evropian për liberalizimin e tregut.   

 

Sektori i Shërbimit Postar (SSHP) kërkon një kuadër rregullator modern i cili ka si qëllim 

rritjen e tregut, ngritjen e cilësisë së realizimit të shërbimeve postare, kontrollin dhe 

monitorimin e tregut të shërbimeve postare etj,.  

9.    KUADRI AKTUAL LIGJOR DHE RREGULLATOR 


