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Nr. Prot. 026/B/20 

Datë: 07 Korrik, 2020 

KONKLUZIONE  

NGA  

KONSULTIMI PUBLIK I DOKUMENTIT 

‘Draft Rregullore për pagesat e mbikëqyrjes së tregut të komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare’ 

Dokumenti ‘Draft Rregullore për pagesat e mbikëqyrjes së tregut të komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare’ është përgatitur në 

përputhje medispozitat e  nenit 10 paragrafi 4, nenit 27, paragrafi 1), 2), 3) dhe 4), neni 81 paragrafi 1) dhe nenit 83 paragrafi 1), të Ligjit 

Nr. 04/L-109  për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si - LKE); nenit 28 të Ligjit Nr. 06/L-038 për Shërbime Postare (tutje referuar si - 

LSHP) dhe nenit 5 paragrafi 2), 3), 4) dhe 5), nenit 7 dhe nenit 8 të Ligji nr. 06/L-032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim. 

Më datë 02 Prill 2020 Bordi i Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – ARKEP) me Vendimin 

nr.1535 (Ref .Nr.Prot.014/B/20) ka inicuar procedurën e konsultimit publik të draft dokumentit (http://arkep-rks.org/?cid=1,26,1216). 

Periudha e konsultimit publik ka zgjatur nga data; 02 Prill 2020 deri më datë; 16 Prill 2020.  

Gjatë periudhës së këshillimit publik komente kanë dërguar operatorët1: 

1) Komentet e Telekomit të Kosovës SH.A. (TK) - janë dërguar më datë; 23/04/2020 (Ref. Nr.Prot. 193/2/20), të cilat janë paraqitur në 

shtojcën I; 

2) Komentet e IPKO Telecommunications LLC (IPKO) - janë dërguar më datë; 16/04/2020 (Ref. Nr.Prot. 164/2/20), të cilat janë 

paraqitur në shtojcën II. 

 

                                                             
1 Operatori mts D.O.O. më datë; 27/04/2020 (Ref. Nr.Prot. 183/2/20), ka konfirmuar se nuk ka komente. 
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Bordi i Autoritetit pas shqyrtimit të komenteve të pranuara nga operatorët, në mbledhjen e 54’të ka miratuar Rregulloren së bashku me 

përgjigjiet/qëndrimet e ARKEP ndaj komenteve të dërguara, të cilat publikohen në web faqen: www.arkep-rks.org.  

SHTOJCA I 

Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të operatorit ‘TK’ 

 

Nr. Neni Referent i Draft Rregullores Komentet e TK Përgjigja/Qëndrimi e ARKEP-it 

1. Koment i Përgjithshëm 

Shqetësimi ynë në lidhje me ngarkesat e tarifave 

në përgjithësi është i dyfishtë: 

• Tarifat totale të dala nga obligimet rregullatore 

janë shumë të larta; dhe 

• Mungesa e justifikimit të imponimit të këtyre 

tarifave të larta 

Nga studimi i pagesave që kryhen për financimin 

e buxheteve të NRA nëpër botë dhe funksionimin 

e tyre në përgjithësi, mendojmë se është e 

domosdoshme që të rishikohet Ligji për 

Komunikime Elektronike dhe Postare dhe aktet e 

tjera nënligjore. Pikë së pari, ARKEP si autoritet 

rregullator kombëtar duhet të ketë buxhetin e vet, 

e jo të varet nga buxheti i shtetit, ku kjo do të 

kishte impakt direkt edhe tek operatorët, në 

kontributin e tyre në atë buxhet, të cilat për më 

tepër do të kontribuonin drejtpërdrejt edhe në 

zhvillimin e tregut të fushës së komunikimeve 

elektronike.   

Kjo parashihet edhe në Direktivat relevante të BE-

së, DIRECTIVE 2002/21/EC neni 11; te amenduar 

me Direktiven 2002/19/EC, neni 13.   

Bazuar ne nenin 7 paragrafi 1 i Ligjit te 

Komunikimeve Elektronike percakton qe: 

“Ministria harton dhe paraqet në Qeveri 

propozimet për politikat dhe strategjitë 

kombëtare për sektorin e komunikimeve 

elektronike”, pra rishikimi i Ligjit nuk 

eshte ne kompetencen e ARKEP por ne 

kompetencen e Ministrise. 

 

Per me teper neni 8, paragrafi 2) i LKE-se 

specifikon:  

 

“Autoriteti është person juridik, publik, 

vetëfinancues, jofitimprurës, i pavarur, i 

cili e zhvillon veprimtarinë në përputhje 

me legjislacionin në fuqi. Autoriteti në 

punën dhe në marrjen e vendimeve brenda 

kompetencave të tij është i pavarur.” 

 

Prandaj permbushja e pavaresise 

financiare parase gjithash eshte ceshtje e 

Qeverise dhe Kuvendit te Republikes se 

Kosoves. 
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2. Koment i Përgjithshëm 

Në emër të obligimeve rregullatore, Telekomi i 

Kosovës, çdo vit ngarkohet me shuma enorme, 

ku vetëm në vitin 2019, këto obligime kanë arritur 

shumën afërsisht prej: 3,366,194.62 Euro, ku në 

raport me të hyrat e përgjithshme të kompanisë, 

këto shuma janë të papërballueshme në kuptim të 

rrjedhës së parasë dhe zhvillimit të kompanisë në 

tregun e industrisë së komunikimeve elektronike, 

ku është e domosdoshme që të investojmë në 

trendet e zhvillimeve të reja teknologjike. Nga 

analiza e mëtejme, shembull, Raport Vjetor 2017 

(raport i fundit i publikuar), shihet që Autoriteti 

ka realizuar të hyra në lartësi prej 4,787,451.58, në 

emër të pagesave vjetore për mbikëqyrje të tregut 

të komunikimeve elektronike, pagesat vjetore për 

caktim/shfrytëzim të radio frekuencave, 

pagesave vjetore për caktim të/shfrytëzim të 

numeracionit, pagesave vjetore për mbikëqyrjen e 

tregut të shërbimeve postare dhe pagesat tjera, si 

taksat administrative, KOSIX, radio amatorët, 

gjoba etj.  Nga raporti shihet se Kuvendi i 

Kosovës ka miratuar buxhetin e Autoritetit në 

lartësi prej 1,178,068 Euro, për vitin 2018, ku 

shihet që teprica e pagesave nga operatorët është 

afro 3,610,000.00 Euro. 

  

Shpenzimet administrative për rregullatorët janë 

kërkesa që përcaktohen qartë në Direktivat e BE-

së: 

The Authorisation Directive 

Recital 30 of the preamble to the Authorisation 

Directive 

Article 12 of the Authorisation Directive, headed 

Siq jeni te informuar, ARKEP me qellim te 

permbushjes se obligimeve rregullatore 

dhe krijimit te kushteve sa me te 

pershtatshme per operatoret ne 

vazhdimesi ka ndermarre hapa te 

nevojshem per zvogilimin e tarifave 

vjetore dhe atyre “one-off”. Gjate vitit 2017 

tarifat vjetore per resurset numerike jane 

zvogluar ne masen prej 40%, ndersa ne 

Janar te vitit 2018 tarifat vjetore per 

resurset frekuencore jane zvogluar nga 20 

deri 50%. 

 

Sa i perket rishikimit ne pakete te te gjitha 

tarifave, ARKEP konsideron se kjo nuk 

eshte e domosdoshme qe te behet ne te 

njejten kohe, pasi qe ne radhe te pare LKE 

nuk e obligon ARKEP dhe ne anen tjeter 

rishikimi duhet te behet mbi bazen e 

nevojave dhe permbushjes se objektivave 

rregullatore.  

 

Sidoqofte, ARKEP e ka parasyshe 

shqetesimet e ngritura dhe eshte duke i 

analizuar efektet ekonomike qe mund t’i 

kete tregu i komunikimeve elektronike si 

rezultat i pandemise dhe mbi bazen e saj 

do te ndermerr hapat e metutjeshem per 

krijimin e nje mjedisi sa me te favorshem 

per realizimin e aktiviteteve nga 

operatoret dhe ne veqanti sigurimin e 

ofrimit te sherbimeve sa me te mira per 

konsumatoret. 
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‘Administrative charges’ 

Mbështetur në këtë, objektivë e përgjithshme 

mbetet dhe duhet të jetë rishikimi në paketë i të 

gjitha tarifave dhe obligimeve të të gjitha 

pagesave administrative, përkatësisht, ARKEP 

duhet: 

• të sigurojë mbledhjen efektive të domosdoshme 

për financim me ngarkesë minimale 

administrative për operatorët; dhe 

• vendos tarifa në mënyrë të drejtë dhe 

transparente, në përputhje me detyrat e saj 

ligjore. 

 

 

3. Koment i Përgjithshëm 

Sidoqoftë, kjo objektivë përfundimisht duhet të 

merret si prioritet, ku ndërlidhur edhe me këtë 

konsultim, të kushtohet vëmendje e veçantë edhe 

përcaktimi i përqindjes së duhur që do të 

aplikohet për të siguruar që tarifat për 

mbikëqyrje të tregut të mos vendosen në një nivel 

të tepruar dhe të papërshtatshëm. Në çdo rast, 

është e arsyeshme që vendosja e koeficientit të 

përqindjes dhe formula e aplikuar, të jetë sipas 

një skeme të bazuar dhe të jetë më e ulët se sa 

tavani i përcaktuar në LKE,  Rregulloren aktuale 

dhe në këtë Draft Rregullore. 

 

Sipas një hulumtimi të praktikave të shteteve të 

tjera, përcaktimi i nivelit tavan në Republikën e 

Kosovës, për pagesa vjetore për mbikëqyrjen e 

tregut të komunikimeve elektronike, sipas nenit 

27, LKE, brenda kufirit prej 0.5% të të hyrave 

vjetore, del të jetë një koeficient i lartë i aplikuar.  

Neni 27 i LKE-se, respektivisht paragrafet 

1) dhe 2) specifikojne: 

 

1. Ndërmarrësit që ofrojnë rrjete dhe/ose 

shërbime publike të komunikimeve dhe 

qarkullimi i të cilave është mbi njëqind 

mijë (100,000) Euro, janë të detyruar të 

paguajnë një pagesë vjetore për 

mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve 

elektronike nga Autoriteti. Kjo pagesë 

bëhet për t’i mbuluar kostot 

administrative të Autoritetit.  

  

2. Pagesa vjetore, e përcaktuar në 

paragrafin 1 të këtij neni, nuk duhet të jetë 

më shumë se zero presje pesë për qind 

(0,5%) e të hyrave vjetore të vitit paraprak 

kalendarik.   
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Shumica e shteteve të Evropës, për mbikëqyrje 

paguajnë shuma shumë më të ulëta, ose përdorin 

koeficientin e përqindjes më të ulët. Shembull: 

Gjermania 0.0 %, Danimarka 0.0%, Bullgaria 

0.12%, Italia 0.19%, Irlanda 0.20%, Hungaria 

0.212%, Spanja 0.125%, Polonia 0.05%, Holanda 

0.076 %, Suedia 0.17%, Austria 0.1-0.2%, Franca 

1% e vetëm 3G revenue, etj.   

 

Disa shtete kanë aplikuar norma të ndryshme, 

shembull Maqedonia Veriore e ka të rregulluar si 

në vijim, të hyra deri në 1,000,000.00 denar – 

0.07% x K, nga 1,000.000.00 Denar deri 

10,000.000.00 Denar – 0.14% x K, nga 

10,000,000.00 Denar deri 100,000,000.00 Denar – 

0.21% x K, nga 100,000,000.00 Denar deri 

500,000,000.00 Denar – 0.28% x K, mbi 

500,000,000.00 – 0.30% x K (ku koeficienti K mund 

të ketë shumën 0 < K ≤ 1.   

 

Gjithashtu, në Finlandë, zbërthimi është edhe më 

i detajuar. Për sqarim një njësi e pagesës ka vlerën 

350 Euro: TABELA: 

Bazuar në tabelën mësipërme rezulton që 

Telekomi i Kosovës do të ishte diku në kategorinë 

8 dhe krahasuar me obligimet financiare të 

pranuara deri tani, i bie që TK ngarkohet 6 fish 

më tepër se operatorët në Finlandë, ose, 634% më 

shumë. 

 

Njëjtë shembulli në Mbretërinë e Bashkuar 

(Ofcom’s Tariff Tables 2020/21), dallimi është 

enorm:TABELA: 

Pra LKE ka percaktuar nje koeficien te 

ndryshueshem, i cili nuk duhet te jete me i 

madh se 0.5% dhe vlera e tij percaktohet 

kostos administrative te ARKEP dhe te 

hyrave te operatoreve. 

 

Pra tarifa e lartcekura eshte e percaktuar 

me Ligj se si rrjedhoje duhet te zbatohet 

nga ARKEP dhe operatoret e 

komunikimeve elektronike. 

 

Meqenese, komentet tuaja kane te bejne 

kryesisht me dispozitat ligjore, 

inkurajoheni qe kur te behet rishikimi i 

Ligjit per Komunikime Elektronike tí 

paraqitni ato te organet kompetente per 

hartimin e ligjit. 
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Përgjatë hulumtimit dhe analizës mbi këtë 

çështje, përveç tjerash, lidhur me komentet dhe 

sugjerimet mbi këtë konsultim publik, mund të 

ofrohet rasti edhe i Republikës së Shqipërisë.  Në 

bazë të nenit 24 të Ligjit për Komunikime 

Elektronike të RSh, në fuqi nga dt. 8.11.2012, 

“përcaktohet që sipërmarrësit që ofrojnë rrjete 

dhe/ose shërbime publike të komunikimit, 

paguajnë një pagesë vjetore për mbikëqyrjen e 

tregut të komunikimeve elektronike për AKEP”.  

Pagesat për mbikëqyrjen e tregut të 

Komunikimeve Elektronike, janë aplikuar për 

operatorët e komunikimeve elektronike (rrjeti 

dhe/ose shërbime publike) në vitet 2013 dhe 

2014, ka qenë rreth 0.1% e të ardhurave vjetore të 

operatorëve të komunikimeve elektronike, 

përkundër që ligji përcakton kufirin deri në 0.5 %, 

sepse, të ardhurat e buxhetit të AKEP janë 

plotësuar kryesisht nga pagesat për caktimin dhe 

përdorimin e frekuencave, caktimin dhe 

përdorimin e numrave dhe të serive numerike 

dhe pagesa të tjera.  Kur AKEP në një konsultim 

publik me operatorët ka kërkuar rritje të 

koeficientit në 0.3207% për vitin 2015, ku në të 

njëjtën kohë në atë konsultim është rishikuar 

edhe ulja e pagesave për caktimin dhe 

përdorimin e frekuencave diku rreth 30.09%, 

sidoqoftë, përkundër pajtimit nga ana e 

operatorëve për uljen e pagesave për frekuenca, 

është gjykuar të pajustifikuar, jo proporcionale 

dhe jo objektive rritja me 3 herë e tarifës për 

mbikëqyrjen e tregut. 
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Kjo që u tha mësipërm, përkatësisht rasti i 

Shqipërisë dhe jo vetëm, do të mund të shërbente 

si praktikë, në mënyrë që të aplikohet edhe tek ne 

praktika e njëjtë, ku në kostot administrative të 

ARKEP të përfshiheshin edhe tarifat për 

mbikëqyrje dhe caktim të frekuencave dhe 

numeracionit, pjesë këto përbërëse dhe 

administrative të aktivitetit të Autoritetit, ku në 

këtë rast detyrimet financiare të Telekomit të 

Kosovës ndaj ARKEP do të ishin shumë më të 

përballueshme, pasi që me theks të veçantë, 

tarifat më të mëdha ngarkohen për caktim dhe 

mbikëqyrje të frekuencave.   

 

Vlen të theksohet, që vendet në zhvillim 

ballafaqohen me vështirësi të shumta në të bërit 

biznes në përgjithësi.  Bazuar në të dhënat e 

Anketës së Buxhetit të Ekonomive Familjare 

(ABEF), është vlerësuar se ku 34% e popullsisë 

jetojnë në varfëri absolute, me të ardhura ditore 

nën 1,55 euro, dhe 12% tjerë jetojnë në varfëri 

ekstreme (1.02 euro).  Varfëria në konsum 

domosdoshmërisht është e lidhur ngushtë me 

aktivitetet e komunikimeve elektronike dhe në të 

hyra të përgjithshme të Telekomit të Kosovës.  

Mungesa e ‘konsumit’ ndikon drejtpërdrejt në të 

hyrat e përgjithshme të cilat vështirësojnë 

operimin e Telekomit në zgjerimin e rrjetit dhe 

ofrimit të qasjes në infrastrukturë moderne në 

tërë territorin e Kosovës.  

 

Për të mundësuar ofrimin e përballueshëm dhe 

kualitativ të shërbimeve është më se e 
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domosdoshme që mos të ngarkohemi me tarifa të 

larta dhe të panevojshme se sa vendet e 

zhvilluara të cilat kanë treg më të qëndrueshëm 

dhe ekonomi në rritje.  Andaj, tani është më së e 

domosdoshme që të na mundësohet një ambient 

më i përshtatshëm për operim, gjithmonë duke 

respektuar tregun dhe konkurrencën e lirë, e me 

theks të veçantë, mundësisë së arritjes së 

objektivave të politikave të sektorit të 

komunikimeve elektronike – Agjendës Dixhitale 

të Kosovës, në mënyrë që të jemi në hap me 

teknologjinë moderne dhe përmbushjes së 

kërkesave të konsumatorëve. 

 

 

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


Faqe 9 nga 12 

AAddrreessaa::  RRrr..  BBeeddrrii  PPeejjaannii  nnrr..  2233,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë  ––  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

  TTeell::  ++338833  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++338833  3388  221122  339999;;    

ee--  mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg   

SHTOJCA II 

Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të IPKO-së 

Nr. Neni Referent i Draft Rregullores Komentet e IPKO-s. Përgjigja/Qëndrimi e ARKEP-it 

1. Koment i pergjithshem 

Ashtu siç është e njohur për ju, IPKO ka drejtuar 

disa kërkesa në ARKEP për zbritjen e pagesave 

vjetore, të cilat përfshijnë çmimet vjetore të 

përdorimit të frekuencave, numeracionit dhe 

gjithashtu tarifat për mbikëqyrjen e tregut, pagesa 

këto të cilat mbeten shumë të larta, edhe sipas 

draft rregullores e cila është në konsultim publik. 

Prandaj, IPKO konsideron që ARKEP duhet të 

përfundojë të gjithë procesin e rishikimit të skemës 

së pagesave vjetore, duke marrë parasysh 

zhvillimin e tregut në Kosovë. Rrjedhimisht, 

konsiderojmë që është domosdoshme dhe tejet e 

rëndësishme  që konsultimi publik në të njëjtën 

kohë duhet të përfshijë gjithashtu edhe drafte 

rregulloren për numeracion si dhe shfrytëzimin e 

frekuencave, sepse kështu do të krijohej një 

pasqyre e qartë për operatoret se çfarë obligime 

financiare do të kenë  në tërësi për pagesat vjetore. 

 

Gjithsesi, siç kemi paraqitur edhe më herët ne 

kërkesat tona për zbritje të çmimeve, në Raportin e 

përgatitur nga Analysis Mason, tarifat vjetore për 

mbikëqyrjen e përdorimit të radio-frekuencës dhe 

tarifat administrative së bashku nuk duhet të jenë 

mbi 1.1% të totalit të të ardhurave nga telefonia 

mobile ose në vlere monetare prej 400,000.00 euro. 

IPKO aktualisht është duke paguar 4.4% të të 

Siq jeni te informuar, ARKEP me qellim 

te permbushjes se obligimeve 

rregullatore  dhe krijimit te kushteve sa 

me te pershtatshme per operatoret ne 

vazhdimesi ka ndermarre hapa te 

nevojshem per zvogilimin e tarifave 

vjetore dhe atyre “one-off”. Gjate vitit 

2017 tarifat vjetore per resurset 

numerike jane zvogluar ne masen prej 

40%, ndersa ne Janar te vitit 2018 tarifat 

vjetore per resurset frekuencore jane 

zvogluar nga 20 deri 50%. 

 

Sa i perket rishikimit ne pakete te te 

gjitha tarifave, ARKEP konsideron se 

kjo nuk eshte e domosdoshme qe te 

behet ne te njejten kohe, pasi qe ne 

radhe te pare LKE nuk e obligon 

ARKEP dhe ne anen tjeter rishikimi 

duhet te behet mbi bazen e nevojave 

dhe permbushjes se objektivave 

rregullatore.  

 

Sidoqofte, ARKEP e ka parasyshe 

shqetesimet e ngritura dhe eshte duke i 

analizuar efektet ekonomike qe do t’i 

kete tregu i komunikimeve elektronike 

si rezultat i pandemise dhe mbi bazen e 
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ardhurave nga telefonia mobile vetëm si tarifa të 

rregullta vjetore, duke i shtuar edhe pagesat qe 

bëhen një here për  sigurimin e frekuenca. Siç e 

dini në të kaluarën  ne përgjithësi për frekuenca e 

a dhe për tarifat administrative që IPKO i ka 

paguar Republikës së Kosovës, përkatësisht 

RAEPC arrijnë një përqindje të madhe prej 19% të 

të ardhurave të saj prej telefonisë mobile. 

Për më tepër, siç e dini IPKO i ka paguar ARKEP 

vetëm në vitin 2018 pagesa vjetore për 

mbikëqyrjen e përdorimit të radio-frekuencës 

vetëm për 900MHz dhe 1800 MHz shumën totale 

prej 707,000.00 euro. Pavarësisht, gjetjet e Analizës 

Masson, IPKO ka krahasuar edhe pagesat vjetore 

që duhet të paguajnë operatorët në Kosovë, 

veçanërisht me Slloveninë por edhe me disa 

çmime të tjera vjetore të aplikuara nga BE dhe 

vendet e rajonit, dhe kemi gjetur që janë aplikuar 

çmime shume më të ulëta. Për rrjedhojë, nëse 

ARKEP aplikon të njëjtën metodologji të llogaritjes 

së çmimeve vjetore si rregullatori në Slloveni 

("AKOS"), tarifat vjetore për mbikëqyrjen e 

përdorimit të frekuencës që përdoren nga IPKO në 

këtë pikë do të ishin 274,000.00 €, ndërsa IPKO për 

vitin 2018 ka paguar shumën totale prej 707,000.00 

euro (pa lidhje me MW): 

  900MHZ 1800MHz 

annual fee €  164,400.00  €  109,600.00  

 Total €  274,000.00  

saj do te ndermerr hapat e metutjeshem 

per krijimin e nje mjedisi sa me te 

favorshem per realizimin e aktiviteteve 

nga operatoret dhe ne veqanti 

sigurimin e ofrimit te sherbimeve sa me 

te mira per konsumatoret. 
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IPKO konsideron që ARKEP  duhet t’i rishikoj të 

gjitha pagesat vjetore njëkohësisht, kështu duke 

siguruar që të njëjtat së bashku nuk tejkalojnë  

shumën e shpenzimeve administrative të cilat 

ARKEP ka në dispozicion si nevojë.  Bazuar në 

raportin vjetor të ARKEP të vitit 2017,  totali i 

shpenzimeve administrative të ARKEP ka qenë 

shuma totale në vlerë prej 707.762 euro euro. 

Përderisa vetëm nga IPKO ka paguar  shumen prej 

1,632,518 euro nga pagesat vjetore, Tutje,  duke e 

marr për bazë faktin që në Kosovë kemi një numër 

të madh të operatorëve, që ushtrojnë veprimtari 

aktive, rrjedhimisht  shuma të cilën këta operatorë 

së bashku i paguajnë ARKEP për pagesa vjetore 

është shumë e  lartë dhe në disproporcion me 

nevojat e ARKEP.  Andaj, Arkep duhet që t’i ulë 

pagesat vjetore  në nivelin e shpenzimeve vjetore 

që ka si autoritet si dhe në përputhje me aktivitet 

që i zhvillon. 

 

 

Andaj, bazuar më lartë, në konsiderojmë që 

ARKEP duhet të bëjë analizë për shpenzimet për 

secilën kompetencë  që ka, rrjedhimisht edhe të  

bëhet rishikimi i pagesave vjetore në përputhje të 

plotë me shpenzimet e ARKEP, që sipas të gjitha 

informatave që i kemi në dispozicion janë 50% më 

të larta se sa shpenzimet vjetore të ARKEP, 

përkatësisht % kjo e cila është tejet e lartë dhe e pa 

arsyeshme, andaj edhe zbritja e pagesave vjetore 

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


Faqe 12 nga 12 

AAddrreessaa::  RRrr..  BBeeddrrii  PPeejjaannii  nnrr..  2233,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë  ––  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

  TTeell::  ++338833  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++338833  3388  221122  339999;;    

ee--  mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg   

 

 

duhet të  zbritet në nivel të kësaj përqindjeje. 

 

Na lejoni të ritheksojmë edhe njëherë meqë e 

konsiderojmë tejet të rëndësishme faktin që 

ARKEP duhet të filloj procesin e konsultimit 

publik për të gjitha pagesat vjetore në kohë të 

njëjtë, kështu edhe ARKEP por edhe të gjithë 

operatorët do të kenë pasqyrë të qartë të 

obligimeve financiare në lidhje me pagesat vjetore. 
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