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Datë: 29 Korrik, 2022 

KONKLUZIONE  

NGA  

KONSULTIMI PUBLIK I DOKUMENTIT 

‘Draft Rregullore për Qasjen e Hapur dhe shfrytëzimin e përbashkët të infrastrukturës’ 

Dokumenti ‘Draft Rregullore për qasjen e hapur dhe shfrytëzimin e përbashkët të infrastrukturës’ është përgatitur në përputhje 9, pikat 3.3., 3.5., 

dhe 3.7., të Ligjit nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (në tekstin e mëtejmë: Ligji për Komunikimet Elektronike) dhe Ligjin nr. 06/L-

112 për ratifikimin e marrëveshjes për financim midis Republikës së Kosovës dhe asociacionit ndërkombëtar për zhvillim për projektin e 

ekonomisë digjitale të Kosovës si bazë ligjore për realizimin e financimit të ndërtimit të rrjeteve brezgjerë në pikat e bardha dhe merr 

parasysh Udhëzuesin 2013/C 25/01 të BE-së për zbatimin e rregullave të ndihmës shtetërore në raport me dislokimin e shpejtë të 

rrjeteve brezgjerë, Udhëzuesin BoR (19) 95 të BEREC-it për kriteret minimale për ofertën referente, si dhe detyrimet e pranuara nga 

operatorët e qasjes së hapur në kontratat e tyre me autoritetet publike. 

Me Vendimin nr.1923 (Ref. Nr.Prot.026/B/22) të datës 31 Mars 2022, Bordi i Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe 

Postare (tutje referuar si – ARKEP) ka miratuar fillimin e konsultimit publik të draft dokumentit.  

Periudha e konsultimit publik ka zgjatur nga data; 31 Mars 2022 deri më datë; 22 Prill 2022.  

Gjatë periudhës së këshillimit publik komente kanë dërguar operatorët operatorët: 

1) Komentet e Telekomit të Kosovës SH.A. (TK) - janë dërguar më datë; 22/04/2022 (Ref. e-mail: Friday, April 22, 2022 4:14 AM) të 

cilat janë paraqitur në shtojcën I; 

2) Komentet e IPKO Telecommunications LLC (IPKO) - janë dërguar më datë; 22/04/2022 (Ref. e-mail: Friday, April 22, 2022 1:34 

AM), të cilat janë paraqitur në shtojcën II. 
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Bordi i Autoritetit pas shqyrtimit të komenteve të pranuara nga operatorët, në mbledhjen e 16-të, me radhë të mbajtur më datë 29 

Qershor 2022, ka miratuar Rregulloren së bashku me përgjigjiet/qëndrimet e ARKEP ndaj komenteve të dërguara. 

Rregullorja së bashku me përgjigjiet e ARKEP 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  

1. 

NENI 1 

Fushëveprimi dhe Qëllimi 

 

Kjo rregullore përcakton rregullat e 

qasjes në rrjetet brezgjerë plotësisht 

ose pjesërisht të instaluara me fonde 

publike.    

Nuk është i qartë fushëveprimi dhe qëllimi. A 

është fjala për rregullat e qasjes për produkt aktiv 

apo pasiv (përdorim i infrastrukturës fizike-

pasive?) apo është menduar të përfshihen të dy 

produktet në një ofertë që duhet të ofrohen nga 

Operatori i Qasjes së Hapur. 

 

Ky/këto produkt/produkte duhet definohen që 

të qartësohet çka duhet të ofrohet nga Operatori i 

Qasjes së Hapur, ku operatori i qasjes së hapur 

është   “përfituesi i skemës së financimit të 

rrjeteve brezgjerë të cilat përfshijnë Qeverinë e 

Kosovës, ministritë e saj, njësitë e saj të 

vetëqeverisjes lokale ose Bashkimin Evropian, ose 

një operator që operon me një rrjet të ndërtuar me 

ndihmën e skemave të këtilla ose që ka në pronësi 

elemente të një rrjeti të këtillë”. 

Është mendimi i ARKEP që një ndërmarrës 

duhet të dijë nëse ka marrë fonde publike 

dhe për rrjedhojë janë vetë “përfitues i një 

skeme financimi të rrjetit të gjerë që 

përfshin Qeverinë e Kosovës, ministritë e 

saj, njësitë e saj të vetëqeverisjes lokale, 

apo Bashkimin Evropian ose një operator 

që drejton një rrjet që është ndërtuar me 

ndihmën e ndonjë skeme të tillë, ose që 

zotëron ndonjë element të një rrjeti të 

tillë”, dhe duhet të jetë në gjendje të 

veprojë në përputhje me Rregulloren në 

përputhje me rrethanat. 

 

Draft Rregullorja përcakton detyrimin për 

të ofruar një produkt aktiv me shumicë në 

çdo rrjet me akses të hapur dhe përcakton 

kushtet për ofrimin e tij, plus përcakton 

disa kushte shtesë për aksesin në 

infrastrukturën fizike që është pjesë e 

rrjeteve me akses të hapur. Këto detyrime 

rrjedhin nga kërkesat e kushteve të 
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financimit të projektit KODE. 

 

2. 

NENI 2 

Përkufizimet 

 

2.3 “Infrastruktura fizike” është 

elementi i një rrjeti, i cili është 

destinuar t’u shërbejë elementeve të 

tjera të rrejtit, të tillë si gypat, direkët, 

kanalet, dhomëzat e inspektimit, 

pusetat, kabinetetet, ndërtesat ose 

hyrjet e ndërtesave, instalimet e 

antenave, kullat dhe shtyllat. Kabllot, 

duke përfshirë ato me fibër të errët, si 

dhe elementet e rrjetit të përdorura 

për furnizimin me ujë për kosum nga 

njeriu nuk konsiderohen 

infrastrukturë fizike. 

 

2.4 “Sipërmarrës” është personi 

juridik i angazhuar në veprimtari të 

komunikimeve elektronike në 

Republikën e Kosovës ose verpimet e 

të cilit kanë ndikim ose synimet e të 

cili, nëse arrihen, mund të kenë 

ndikim në veprimtarinë ekonomike 

në Republikën e Kosovës. 

 

Në rast se është menduar vetëm në përdorimin e 

infrastrukturës fizike-pasive, atëherë në Neni 2 

Përkufizimet: duhet të përkufizohet PRODUKTI 

si Produkt i Qasjes me Shumicë (sikur është 

përkufizuar në vazhdim!).  

Në rast se është menduar në qasje aktive, pra në 

produkt që do të mundë të ofrohet duke përdorur 

infrastrukturën ekzistuese dhe konneksioni 

(ndërlidhjen) ekzistues si OTT ose ngjashëm, 

atëherë gjithashtu duhet të definohet PRODUKTI 

në Neni 2 

Në rast se është menduar në të dy mundësit 

(produktet!) atëherë që të dy produktet (që 

mundë të jenë pjesë e një oferte për qasje të hapur 

(të një dokumenti)), duhet të definohen në Neni 2 

të këtij dokumenti. 

Në rast se është menduar në të dy mundësitë 

(produktet!) atëherë që të dy produktet (që mund 

të jenë pjesë e një oferte për qasje të hapur (të një 

dokumenti), duhet të definohen në Neni 2 të këtij 

dokumenti.  

Telekomi i Kosovës propozon që përkufizimet të 

definohet si në Ligjin nr. 08/L-007: 

 

 

2.3 “Infrastrukturë fizike”  - çdo element të një 

Qëllimi i Rregullores është të prezantojë 

një produkt të rregulluar me qasje të hapur 

me shumicë. Ky produkt është përcaktuar 

në nenin 3 të Rregullores dhe nuk kërkon 

një përkufizim të mëtejshëm. 

Paralelisht, megjithatë, draft Rregullorja 

përcakton më tej detyrimet e qasjes në 

infrastrukturën fizike të ndërtuar me 

financim publik, në përputhje me 

detyrimet e projektit KODE dhe praktikat 

më të mira të BE-së. 

 

ARKEP më tej dëshiron të bëjë të qartë se 

një produkt i qasjes me shumicë i 

përcaktuar nuk ka të bëjë fare me “OTT 

apo të ngjashme”. Produkte të tilla ofrohen 

në pothuajse të gjitha rrjetet me shpejtësi të 

lartë të financuara nga publiku në Evropë, 

dhe përkufizimi i parashikuar nga draft 

Rregullorja është krejtësisht i qartë për 

këtë çështje, duke specifikuar se produkti 

"duhet të ofrojë qasje konkurruese në 

internet për përdoruesit fundorë dhe 

shërbime të specializuara, si IPTV”. Me 

fjalë të tjera, është një produkt që duhet t'u 

mundësojë ndërmarrësve të tjerë të 
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2.5 “Produkt i qasjes me shumicë”? 

Shembull: Është produkti xxxxxxx që 

e ofron “Operatori i qasjes së hapur” 

për t’i mundësuar “Sipërmarrës-it” 

ose “Sipërmarrës-ve” të përdorë 

“Infrastrukturën fizike” xxxxxxx  

rrjeti që ka për qëllim të mbajë elemente të tjera të 

një rrjeti pa u bërë vetë element aktiv i rrjetit, siç 

janë tubacionet apo gypat kabllor, shtyllat, 

kanalet, dhomat e inspektimit, pusetat, kabinetet, 

ndërtesat ose hyrjet në ndërtesa, instalimet e 

antenave, kullat dhe shtyllat. Përjashtimisht 

kabllove, përfshirë fibrat e papërdorur, si dhe 

elementët e rrjeteve të përdorur për sigurimin e 

ujit të destinuar për konsum njerëzor. 

 

2.4 “Sipërmarrës”  çdo person juridik i cili është 

përfshirë në një veprimtari të komunikimeve 

elektronike në Republikën e Kosovës ose 

veprimet e të cilëve, nëse realizohen, kanë qëllim 

ose mund të kenë ndikim në aktivitetin ekonomik 

në Republikën e Kosovës. 

 

 

Gjithashtu, Telekomi propozon që duhet të 

përkufizohet ‘produkti i qasjes me shumicë’. 

Duke qenë se nga NENI 1, fushëveprimi dhe 

qëllimi, është e pa qartë se a është fjala për 

produkt aktiv apo pasiv (përdorim të 

infrastrukturës fizike-pasive) apo për të dyja 

njëherë, shtrohet nevoja që të parashtrohet si 

pyetje dhe të kuptohet se cilat do t’i mbuloj kjo 

rregullore? 

konkurrojnë me operatorin e qasjes së 

hapur në nivelin e shitjes me pakicë. 

3. 

NENI 3 

 

3.1 Operatori i qasjes së hapur duhet, 

me kërkesë të një sipërmarrësi, të 

mundësojë një produkt aktiv me 

shumicë të zbatueshëm nga pika 

Pika 3.1 është e paqartë. Çka nënkupton produkt 

aktiv?  

Çka nënkupto produkt të zbatueshëm? 

Neni 3 e tutje, duhet të rishkruhet në frymën e dy 

Ju lutemi shikoni përgjigjen tonë për 

pyetjen tuaj të mëparshme. Një produkt 

aktiv quhet "aktiv" sepse përfshin 

transmetimin aktiv të rrjetit dhe jo qasjen 

në elementët pasivë të rrjetit.  
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SHTOJCA II 

Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të IPKO-së 

përkatëse e pranisë për çdo përdorues 

fundor të lidhur në rrjetin e qasjes së 

hapur. 

përkufizimeve të dy neneve paraprake. 

4. 

Neni 4 

 

4.2 Oferta referente nga paragrafi 

paraprak publikohet jo më vonë se tre 

muaj pas dislokimit të rrjetit të 

operatorit të qasjes së hapur ose një 

pjese të tij nëse në këtë pjesë është e 

mundur qasja e ndarë. 

Çka nënkupton dislokim i rrjetit në këtë rast? 

Momenti i shtrirjes/vendosjes është 

momenti kur kabllot dhe elementët e tjerë 

të rrjetit janë vendosur në të vërtetë. 

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

1. 

Neni 3 

 

3.2 Produkti nga paragrafi paraprak 

duhet t’i mundësojë sipërmarrësit të 

ofrojë qasje konkurruese në internet 

për përdoruesit fundorë dhe 

shërbime të specializuara, si IPTV, 

me fleksibilitet të mjaftueshëm kur 

është në pyetje kontrolli i 

shpejtësisë dhe cilësisë, duke 

përfshirë ndryshimet e tij. 

 

Kërkojmë nga ARKEP sqarime shtesë rreth 

shërbimeve të specializuara, so do të ofrohen të 

njëjtat, cilat do të jenë përgjegjësitë e sipërmarrësit 

si dhe të operatorit të qasjes së hapur? 

ARKEP nuk ka për qëllim të përcaktojë 

shërbimet e specializuara të ofruara mbi 

produktin aktiv të qasjes me shumicë, 

sepse ai është në domenin e 

ndërmarrjeve, të cilat kërkojnë qasje. 

Qëllimi i ARKEP-it është që të obligoj 

operatorin e qasjes të hapur, i cili ka 

marrë fonde publike, detyrimin për të 

mbajtur fleksibël qasjen e produkteve të 

tyre me shumicë, duke i mundësuar çdo 

ndërmarrësi që kërkon qasje të krijojë 

shërbimet e veta të specializuara pa 

kufizime dhe ndërhyrje. 

 

2. 
Neni 4 

Publikimi i Ofertës referente 

Përderisa ka edhe operatorë tjerë, të cilët kanë 

marrë pjesë në projektin KODE, a do të jenë edhe 

Sipas draft Rregullores, “Operatori me 

qasje të hapur është çdo përfitues i një 
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ata të obliguar të publikojnë ofertën referente? skeme financimi të rrjetit brezgjërë 

(broadband) që përfshin Qeverinë e 

Kosovës, ministritë e saj, njësitë e saj të 

vetëqeverisjes lokale, ose Bashkimin 

Evropian, ose një operator që drejton 

një rrjet që është ndërtuar me ndihmën 

e ndonjë skeme të tillë, ose zotërimin e 

ndonjë elementi të një rrjeti të tillë.” 

Rrjedhimisht, obligimi për publikimin e 

një oferte referente dhe obligimet tjera 

të operatorëve me qasje të hapur sipas 

draft Rregullores nuk kufizohen vetëm 

në njërin operator, në këtë rast 

operatorin IPKO. 
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