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NNrr..  pprroott..  006622//BB//1199  

DDaattëë::  2266  QQeerrsshhoorr,,  22001199  

KKOONNKKLLUUZZIIOONNEE  

NNGGAA  

KKËËSSHHIILLLLIIMMII  PPUUBBLLIIKK  II  DDOOKKUUMMEENNTTIITT  

““DDRRAAFFTT  VVEENNDDIIMMII  PPËËRR  RRRREEGGUULLLLIIMMIINN  EE  TTAARRIIFFAAVVEE  MMEE  SSHHUUMMIICCËË  DDHHEE  PPAAKKIICCËË  TTËË  

RROOAAMMIINNGGUUTT  SSII  DDHHEE  AATTOO  TTËË  TTEERRMMIINNIIMMIITT  TTËË  TTHHIIRRRRJJEEVVEE  MMOOBBIILLEE  NNËË  MMEESS  RREEPPUUBBLLIIKKËËSS  SSËË  

KKOOSSOOVVËËSS  DDHHEE  BBAALLLLKKAANNIITT  PPEERRËËNNDDIIMMOORR””  

Dokumenti ‘Vendimi për Rregullimin e tarifave me shumicë dhe pakicë të roamingut si dhe ato të terminimit të thirrjeve mobile në 

mes Republikës së Kosovës dhe Ballkanit Perëndimor’ është përgatitur mbështetur në nenin 1, nenit 3, paragrafi 1), nenit 9 paragrafi 

1), neni 64 paragrafi 1) dhe nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose 

LKE); nenit 1, 2, 3, 4, 5, dhe nenit 7 të Marrëveshjes për zvoglimin e çmimeve të shërbimeve të roamingut për rrjetet publike të 

komunikimeve elektronike mobile në regjionin e Ballkanit Perëndimor” (Ref. Nr.Prot. 249/2/19) të nënshkruar ndërmjet Ministrive 

përgjegjëse për fushën e komunikimeve elektronike nga: Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia Veriore , Mali i Zi, dhe 

Serbia (tutje referuar si – BP) më datë 04 Prill 2019; Rregulloren e BE-së Nr. 531/2012 (BE) mbi “Shërbimin roaming në rrjetet publike të 

komunikimeve të lëvizshme” që është amendametuar me Rregulloren e BE-së Nr. 2015/2120 dhe në Rregulloren Nr. 2017/920 në lidhje 

me rregullat për tregun me shumicë të roaming, të njëjtë si në shtëpi “roaming like at home-RLAH”; Rregulloren implementuese të 

Komisionit (BE) nr. 2016/2286, e cila rregullon politikat e përdorimit të ndershëm/drejtë dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit (Ref. 

Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si - ARKEP ose Autoriteti). 
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Sipas Vendimit Nr. 13831 (Ref. ARKEP Nr. Prot. 054/B/19) të datës 24 Maj 2019, ARKEP ka miratuar fillimin e procedurës së Konsultimit 

Publik të dokumentit të referuar më lartë nga data; 24 Maj 2019 deri më datë; 07 Qershor 2019.  

Gjatë periudhës së Konsultimit Publik, komente kanë dërguar operatorët si në vijim:  

1) Komentet e Telekomi i Kosovës sh.a. - janë dërguar më datë 07 Qershor 2019 (Ref. E-mail: Friday, June 7, 20194:14 PM),  

2) Komentet e IPKO-së - janë dërguar më datë 07 Qershor 2019 (Ref. ARKEP Nr. Prot.375/2/19), 

Gjithashtu paraprakisht ARKEP ka realizuar edhe takime me operatorët, ku janë diskutuar komentet e dërguara. 

Bordi i Autoritetit pas shqyrtimit të komenteve të pranuara nga operatorët, në mbledhjen e 39-të me radhë të mbajtur më datë 24 

Qershor 2019 ka miratuar dokumentin ‘Vendimi për Rregullimin e tarifave me shumicë dhe pakicë të roamingut si dhe ato të 

terminimit të thirrjeve mobile në mes Republikës së Kosovës dhe Ballkanit Përendimor’ së bashku me përgjigjiet/qëndrimet e 

ARKEP ndaj komenteve të dërguara, të cilat në mënyrë të përmbledhur janë paraqitur në tabelat si në vijim (Shtojcat I dhe II). 

Dokumenti final së bashku me përgjigjiet e ARKEP publikohen në web faqen: www.arkep-rks.org.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://arkep-rks.org/?cid=1,26,1156 
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SSHHTTOOJJCCAA  II  

PPëërrggjjiiggjjeett  ee  AARRKKEEPP  nnddaajj  kkoommeenntteevvee  ttëë  ooppeerraattoorriitt  ‘‘TTeelleekkoommii  ii  KKoossoovvëëss’’  

 

N° Draft Vendimi i ARKEP Komentet e Telekomit të Kosovës sh.a. Përgjigja e ARKEP 

1 Koment i përgjithshëm 

Duke respektuar afatin e dhënë me këtë email ju 
informojmë se nuk kemi komente/sugjerime shtesë nga ato 
që tashmë i kemi përcjellë dhe komentuar me juve.  Andaj, 
ju lutem që t’I merrni parasysh të njëjtat edhe për këtë 
konsultim publik. 
 

 

Lidhur me komentet e mëhershme të 

dërguara për implementimin e marrëveshjes 

RKS-ALB, ju lutem të ju referohet dokumentit 

“Konkluzione nga këshillimi publik i 

dokumentit Draft Vendimi për rregullimin e 

tarifave me shumicë dhe pakicë të roamingut 

si dhe ato të terminimit të thirrjeve mobile me 

Republikën e Shqipërisë” (Ref. 

Nr.Prot.053/B/19)2. 

 

2 Koment i përgjithshëm 

Telekomi ri-konfirmon pamundësinë për të zbatuar 
RLAH+ në planet dhe pakot ekzistuese tarifore.  Kërkesa 
është e pazbatueshme për një të ardhme të konsiderueshme 
dhe ate për arsye teknike në radhë të parë.  Gjithashtu, 
kompleksiteti, shume-llojshmëria, tarifat e ulëta domestic 
në shumë pako ekzistuese dalin si arsye shtesë të 
pakontestueshme.  Parimi që shërbimet roaming nuk janë 
të qasshme pa kërkesë për secilin përdorues, por secili 
duhet të aplikojë për roaming me ç’rast do t’i shoqërohet 
plani tarifor dhe si plotësim nëse kërkohet edhe pako 
(bundle) e caktuar, duhet marr në konsideratë poashtu.  
 
Si zgjidhje Telekomi është duke punuar në zbatimin 
RLAH+ në:  
(i)         planin tarifor standard pay-as-u-go 
(ii)        pakot ekzistuese të kombinuara roaming-domestic 
dhe 
(iii)       pako të reja të kombinuara 
  

Ky vendim është nxjerrë bazuar në 

marrëveshjen rajonale të roamingut në mes 6 

vendeve të Ballkanit Perëndimor (BP) dhe 

gjithashtu është në përputhje të plotë me 

Rregulloret e BE-së të referuara në bazën 

ligjore si dhe udhëzuesit e BEREC. 

Sidoqoftë, ARKEP ka parasyshë faktin se 

operatorët janë duke u ballafaquar me sfida 

teknike dhe këto do të merren në konsideratë 

në nxjerrjen e udhëzuesit, i cili do të 

publikohet së shpejti. 

 

                                                           
2 http://arkep-rks.org/?cid=1,26,1152 
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N° Draft Vendimi i ARKEP Komentet e Telekomit të Kosovës sh.a. Përgjigja e ARKEP 

2.         Telekomi gjithashtu ri-konfirmon qëndrimin për 
referencë të tarifës domestic dhe ate si më poshtë: 
(i)         Për MOC të mirret tarifa më e lartë off-net 
(ii)        Për SMS gjithashtu 
(iii)       Për Data tarifa pay-as-you-go 10 Euro/GB. 
 

3 Koment i përgjithshëm 

Sfidat teknike të implementimit; 
- Sfidat kryesore teknike janë ndërtimi i ofertave dhe 

pakove të reja retail konform kërkesës, implementimi 
në sistemet relevante, CRM, Billing, PCRF etj 

- Gjithashtu, pjesa wholesale ka kompleksitetin e vet 
teknik, meqë të perfshirë, përveç sistemeve tona të 
brendshme si më lartë dhe partnereve roaming, 
ekzistues dhe të rinj, janë edhe akterët tjerë në 
ekosistem si Monaco Telecom; Provider të ndryshëm 
Broker, Signalling, Data dhe Financial Clearing; 
DIOT Group marrëveshjet që i kemi dhe që domosdo 
duhet të rishihen në kontekstin e dhënë. 

- Pamundesia e ritrajtimit dhe ridizajnimit të pakove 
ekzistuese, koha e shkurtër në dispozicion dhe 
volumi i lartë për ritrajtim. 

-  
Sfidat e çështjes së interkoneksionit – cili është opsioni më i 
mirë: 1. Arritja e marrëveshjeve me secilin operator, nëse 
paraqet sfidë cilat janë ato, 2. Hubbing, arsyja pse është më 
mirë; 

- Për shkak të tarifës së rregulluar MTR, imponohet 
zgjidhje specifike për Voice Interkoneksion me 
partnerët e përfshirë në këtë rregullim. Disa janë 
mënyrat që kemi shqyrtuar, secili me problematikën 
e vet. 

o IC direkt me secilin. Ndonëse zgjidhja me e sigurtë, 
mbetet problematike të arrihet në kontekstin e dhënë 
kohor, potencialisht e pa-arritshme / e pa-
deshirueshme për partnerin  dhe me kompleksitet të 
implementimit dhe të vazhdueshëm operativ. 
o IC përmes HUB të dedikuar për qëllimin e këtij 

rregullimi. Është zgjidhja me e preferuar nëse do 

Sa i përket çështjes së interkoneksionit, siç ju 

kemi informuar në takimet e mëhershme, 

ARKEP e ka ngritur këtë çështje në të gjitha 

takimet e realizuara me rregullatorët e rajonit 

si dhe Këshillin për Bashkëpunim Rajonal 

(RCC). 

Megjithatë, kjo është një çështje e cila duhet të 

zgjidhet në nivel të operatorëve. 

Sa i përket obligimeve për transparencë, 

respektivisht njoftimet për konsumatorët, ju 

lutem referoju dokumentit “Konkluzione nga 

këshillimi publik i dokumentit Draft Vendimi 

për rregullimin e tarifave me shumicë dhe 

pakicë të roamingut si dhe ato të terminimit të 

thirrjeve mobile me Republikën e Shqipërisë” 

(Ref. Nr.Prot.053/B/19). 
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N° Draft Vendimi i ARKEP Komentet e Telekomit të Kosovës sh.a. Përgjigja e ARKEP 

të mund të arrihej. Përkundër kostos së pritur të 
transitimit, me një rregullim të saj do të mund të 
ishte zgjidhja më e favorshme në aspektin 
operacional. Një HUB ndërmjet operatorëve të 
përfshirë në këtë rregullim, nënkupton vetëm një 
marrëveshje IC. Telekomi inkurajon ARKEP të 
promovojë idenë në forumet ku merr pjesë. Në 
anën tjetër nuk besojmë që Telekomi mund të 
ofrojë vet këtë HUB, por më tepër është e 
interesuar të konsumojë një të tillë nëse ofrohet 
nga ndonjëri prej partnerëve. 

o Zgjidhje e përkohshme mund të jetë operimi me dy 
MTR, përmes carrier-eve ekzistues duke zbatuar 
Origin-based Charging. Mangësi e theksuar në 
këtë metodë është ekspozimi i lartë ndaj IC 
Fraud, marr parasysh manipulimin e mundshëm 
dhe të paevitueshëm me CLI, si dhe kosto shtesë 
e transitit përmes carrier-ve ndërmjetësues. 

o Zgjidhje tjetër e përkohshme mund të konsiderohet 
edhe mbajtja e ndërlidhjeve ekzistuese me 
barazim (reconciliation) të ndërsjellë përmes 
Credit Note për trafikun roaming të ndodhur 
dhe tarifën përkatëse MTR. Disfavor edhe këtu 
është kosto e pa kthyeshme e transitit, ngarkuar 
prej carrier ndërmjetësues.    

Çështja e obligimit të njoftimit të konsumatorëve, cila është 
zgjidhja teknike për njoftimin e tyre; 

- Të gjitha vërejtjet/komentet që kemi bërë në 
këshillimin publik dhe të cilat nuk janë reflektuar në 
masën e dëshiruar në Vendimin pasues mbeten 
shqetësim serioz për ne. Po i përmbledh vetëm disa 
më kryesoret: 

o Pamundesia e interaksionit me parapaguesin në 
roaming. 

o Pamundesia kur për njoftimin informues tarifor 
kërkohet ndërprerje apo rikthim. 

o Përdorimin e një numri falas në roaming ku 
konsumatori mund të thërras dhe të marr 

mailto:info@arkep-rks.org
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N° Draft Vendimi i ARKEP Komentet e Telekomit të Kosovës sh.a. Përgjigja e ARKEP 

informacionin e detajuar, pasi këtu ka një kosto për 
thirrjen në këtë rast (është voice thirrje - MOC). 

o Pamundësia teknike për informim me thirrje zanore 
për parapaguesit e verbër. 

o Njoftimi në kohë i parapaguesit në lidhje me pragun 
e arritur, pasi vonesat në TAP-a mund të ndikojnë 
drejpërdrejtë për mos marrje në kohë të informatës 
për limitin e arritur. 

o Kur inicohet sesioni i parë data është i pamundur të 
dërgohet mesazhi informues, por ndërkohë kjo 
është  e mundshme kur arrihen disa pragje të 
parapara. 
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SSHHTTOOJJCCAA  IIII  

PPëërrggjjiiggjjeett  ee  AARRKKEEPP  nnddaajj  kkoommeenntteevvee  ttëë  ooppeerraattoorriitt  IIPPKKOO  

 

N° Draft Vendimi i ARKEP Komentet e IPKOs Përgjigja e ARKEP 

1 Koment i përgjithshëm 

 

Komentet e përgjithshme  

Para se të lëshohemi në komentimin e neneve përkatëse, do 

të donim që të komentonim në çështje që rregullorja nuk i 

ka përmendur/rregulluar, për të cilat ne konsiderojmë që 

duhet të përfshihen, si në vijim:  

 

- Përjashtimi i pakove ekzistuese të operatorëve nga ky 

vendim  

 

Konsiderojmë që vendimi duhet shprehimisht të qartësoj 

që pakot ekzistuese të operatorëve nuk janë objekt i këtij 

vendimi dhe që operatorët duhet të krijojnë pako të reja, që 

do të jenë në fuqi nga data e hyrjes në fuqi e të njëjtit dhe 

do të jenë në përputhje me këtë vendim. Modifikimet nuk 

mund të jenë të zbatueshme për pakot ekzistuese, sepse 

teknikisht është e pamundur të modifikohen mbi 150 pako 

ekzistuese si dhe kontrata të veçanta për klientët e biznesit, 

pako te cilat ne baze te kërkesës se tyre janë përshtatur.  

 

Në rast së ARKEP vendos që megjithatë ky vendim të jetë i 

aplikueshëm edhe për pakot ekzistuese, atëherë, operatorët 

duhet të kenë një afat 1 vjeçar në dispozicion. Kjo për shkak 

të kompleksitetit të këtij ndryshimi, si dhe faktit që IPKO 

është në proces të implementimit të kodit kombëtar 383, 

dhe deri më 1 korrik e ka tërë resurset humane të 

angazhuara në këtë projekt më rëndësi kombëtare.  

 

Ky vendim është nxjerrë bazuar në 

marrëveshjen rajonale të roamingut në mes 6 

vendeve të Ballkanit Perëndimor (BP) dhe 

gjithashtu është në përputhje të plotë me 

Rregulloret e BE-së të referuara në bazën 

ligjore si dhe udhëzyesit e BEREC. 

Sidoqoftë, ARKEP ka parasyshë faktin se 

operatorët janë duke u ballafaquar me sfida 

teknike dhe këto do të merren në konsideratë 

në nxjerrjen e udhëzuesit, i cili do të 

publikohet së shpejti. 
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N° Draft Vendimi i ARKEP Komentet e IPKOs Përgjigja e ARKEP 

2 Koment i Përgjithshëm 

- Implementimi i tarifave të përcaktuara vendim  

 

Vendimi duhet të ju jap të drejtën operatorëve që të jenë të 

lirë të përcaktojnë vet çmimin mbi të cilin do të aplikohet 

surcharge ose duke apikuar një çmim fiks për të gjitha 

pakot e tyre, mbi të cilin çmim do të aplikohet surcharge. 

Një çmim i tillë mund të bazohet në çmimin që operatorët 

përdorin për thirrjet jasht rrjetit (off net), mirëpo në asnjë 

mënyrë nuk duhet të kaloj çmimin maksimal të përcaktuar 

në vendim. 

Çmimi kombetar është çmimi për njësi me 

pakicë të ofruesit të sherbimeve roaming që 

aplikohet për të gjitha thirrjet dhe SMS të 

dërguara, të origjinuar dhe terminuar në rrjete 

të ndryshme të komunikimeve publike mobile 

(çmimet për thirrjet dhe sms off-net) në 

Kosovë dhe transmetimi i të dhënave të 

konsumuara nga përdoruesi.  

Në rast se ekzistojnë çmime të ndryshme 

jashtë rrjetit (off net) në një abonim apo nuk 

ka çmim specifik kombetar të shitjes me 

pakicë, operatorët duhet të aplikojnë të njëjtin 

mekanizëm tarifimi që do të zbatohej për 

konsumatorët roaming relevant në Kosovë. 

3 Koment i përgjithshëm 

- Interkoneksioni 

 

Kjo është një ndër çështjet shumë problematike. Nëse 

krijojmë interkoneksion direkt dhe ulim çmimet e 

interkoneksionit, do të jetë pothuajse e pamundur të 

shmangim ndërprerjen/apo parandalimin e thirrjeve 

mashtruese. Nëse duhet të implementohet diçka shtesë nga 

ajo çfarë është nëpër rrugët ekzistuese, shpenzimet e 

operatorëve do të jenë më të larta se çmimet e vendosura. 

 

Sa i përket çështjes së interkoneksionit, siç ju 

kemi informuar në tekimet e mëhershme, 

ARKEP e ka ngritur këtë çështje në të gjitha 

takimet e realizuara me rregullatorët e rajonit 

si dhe Këshillin për Bashkëpunim Rajonal 

(RCC). 

 

Megjithatë, kjo është një çështje e cila duhet të 

zgjidhet në nivel të operatorëve. 

4 Koment i përgjithshëm 

- Diferencimi i trafikut roaming  dhe thirrjet tjera 

 

Është e pamundur të diferencohen thirrjet roaming dhe 

thirrjet tjera në nivelin e interkoneksionit dhe kjo është 

pjesa më sfiduese për tani, duke pasur parasysh të gjitha 

skenarët dhe destinacionet e mundshme të thirrjeve të 

përfshira. Mund të kontrollojmë vetëm faturimin dhe të 

dhënat e rrjetit dhe të bëjmë përafrim, e që mund të mos 

 

Shih komentin më lartë. 
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jetë një pasqyrim i qartë apo real. 

5 Koment i përgjithshëm 

- Sistemi i faturimit 
 

Rregullorja e re e RLAH + përcakton se çdo ngjarje (thirrje, 
SMS, data) duhet të ketë ngarkim të dyfishtë. Kjo kërkon 
rishikimin e logjikës së implementimit të secilës paketë 
aktuale. Duke pasur parasysh se ne kemi një numër të 
madh paketash në katalogun tonë, nuk mund ta 
përfundojmë këtë proces deri më 01 korrik 2019, sepse 
kërkohen analiza më të thella të fizibilitetit të logjikës së 
kompensimit, meqë kjo logjikë nuk është zbatuar më parë.  
 

Operatorët duhet të fillojnë me paketa te reja me roaming, 

ndërsa paketat ekzistuese duhet të lejojnë kufizime të 

rritura për përdoruesit e fundit, në mënyrë që kufiri i tillë 

të përdoret për roaming. 

 

Shih komentin më lartë. 

6 

Paragrafi 3): 

 

Nga data 01 Korrik 2019 ofruesit 

e shërbimeve të telefonisë mobile 

në Republikën e Kosovës duhet 

të përmbushin të gjitha kërkesat 

e arsyeshme për qasje me 

shumicë në roaming nga 

operatorët, të cilët operojnë në 

vendet e BP. 

Zbatimi i projektit RLAH + kërkon modifikime mbi 

sistemet e njëjta ku po aplikojmë modifikime për projektin 

Country Code. Duke marrë parasysh kompleksitetin dhe 

ashpërsinë e të dy projekteve që i drejtojnë ato paralelisht, 

do të kishin këto rreziqe:  

 

- Ne mund të mos jemi në gjendje të përfundojmë ndonjë 

prej tyre në kohë, sepse kemi resurse humane të kufizuara 

dhe shumica e tyre tashmë janë të angazhuar në Projektin e 

Kodit Shtetëror. Caktimi i resurseve humane të njëjta në dy 

projekte kritike paralelisht do të krijonte konfuzion tek 

zhvilluesit, rrjedhimisht do të reduktonte efikasitetin e tyre 

dhe do të rriste rrezikun për implementimin e duhur dhe 

me cilësi.  

 

- Në rast të identifikimit të ndonjë problem teknik, do të 

 

 

 

Duke pasur parasyshë faktin se Marrëveshja 

ka përcaktuar datën 01 Korrik 2019 për 

fillimin e zbatimit të regjimit të ri të 

roamingut, atëherë kjo datë nuk mund të 

ndryshohet. 

mailto:info@arkep-rks.org
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jetë mjaft e vështirë të përcaktohet nëse çështja është 

shkaktuar për shkak të modifikimeve në një apo tjetrën 

projekt. Këto janë projekte masive duke përfshirë 

modifikime në një numër të madh të sistemeve;  

 

- sistemet janë të strukturuara në atë mënyrë që në rast të 

zhvillimeve paralele mbi të njëjtin çështje, nisja e të dy 

projekteve duhet të sinkronizohet. Kjo do të thotë që 

projektet e Kodit të shtetëror dhe Roaming me vendet e BP 

duhet të lëshohen së bashku në të njëjtën kohë. Kjo nuk 

është e mundur për shkak të shpjegimeve të mësipërme.  

 

Bazuar në arsyetimet e mësipërme dhe duke marrë 
parasysh se deri në fund të qershorit burimet tona do të 
përfshihen në implementimin dhe monitorimin e projektit 
të Kodit Shtetëror si dhe Vendimin për Marrëveshjen e 
Roamingut me Shqipërinë, ne propozojmë si kohë fillestare 
për zbatimin e këtij projekti më 1 shtator 2019.  

 

7 

Paragrafi 12): 

 

Ofruesit e shërbimeve të 

telefonisë mobile mund të 

aplikojnë një "Politikë të përdorimit 

të drejtë" (Fair use policy) për 

shfrytëzimin e shërbimeve të 

rregulluara të Roamingut me 

pakicë në raport me çmimet e 

shitjes me pakicë të aplikuara në 

nivel kombëtar, me qëllim që të 

parandalojnë përdorimin abuziv 

ose jo normal të shërbimeve të 

Roamingut me pakicë nga 

Te specifikikohet qartë se operatoret janë të lirë të 

përcaktojnë politikat e tyre të përdorimit të drejtë në 

mënyrë specifike për çdo shërbim roaming. Kjo sepse në 

EU tashmë praktikohet kjo dhe do t’i jepte Propozimi jonë 

do të ishte:  

 

Ofruesit e shërbimeve të telefonisë mobile mund të 

aplikojnë dhe janë të lirë që të përcaktojnë sipas vlerësimit 

të tyre një "Politikë të përdorimit të drejtë" (Fair use policy) 

për shfrytëzimin e shërbimeve të rregulluara të Roamingut 

me pakicë në raport me çmimet e shitjes me pakicë të 

aplikuara në nivel kombëtar..  

 

Marreveshja regjionale ka parapare hartimin e 

dokumentit Fair Use Policy, i cili duhet te jete 

i njejte ne te gjitha shtetet e Ballkanit 

Perendimor dhe ne perputhje me ato te BE-se.  

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


 

Faqe 11 nga 11 

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   

N° Draft Vendimi i ARKEP Komentet e IPKOs Përgjigja e ARKEP 

parapaguesit, siç janë: përdorimi 

permanent i shërbimeve të 

Roamingut, modifikimi i CLI, etj.  

 

8 Koment i Përgjithshëm 

Për fund, na lejoni të theksojmë edhe njëherë, qëndrimin e 

IPKO’s, siç kemi sqaruar edhe në shumë takime të 

mbajtura për këtë çështje, është e pamundur që IPKO të 

zbatojë ngarkimin e dyfishtë në sistemet tona të faturimit, 

që nënkupton zbritjen e njësive nga paketa dhe në të njëjtën 

kohë duke e aplikuar koston shtesë/surcharge. Për një 

zbatim të tillë, IPKO kërkon të paktën një afat shtesë prej 1 

viti, e cila mund të bëhet vetëm pasi të bëhet një investim i 

konsiderueshëm, rrjedhimisht edhe zbatimi i rregullores 

për çdo paketë ekzistuese. Duke marrë parasysh se 

operatorët nga 1 korriku 2021 janë të detyruar të aplikojnë 

RLAH të plotë, kërkojmë nga ju që të rishikoni zbatimin e 

kësaj pjese, pasi është vetëm një barrë për operatorët, pa 

përfitime reale për përdoruesit fundor. Siç kemi shpjeguar 

në takimet tona, një ngarkim i tillë i dyfishtë vetëm do të 

ngatërrojë përdoruesit fundor pasi që ata nuk do të kenë 

kontroll mbi shpenzimet e tyre me aplikimin e 

kompensimeve. Ne besojmë se rregullimi duhet të shërbejë 

për të thjeshtuar tarifat e roamingut dhe komunikimin e 

saktë mbi shpenzimet e klientëve në roaming. RLAH plus i 

propozuar do të krijojë konfuzion për klientët tanë të cilët 

janë familjarizuar me aktivizimin e paketave, rrjedhimisht 

duke mos u shqetësuar për shpenzime shtesë. 

 

 

Shih përgjigjet më lartë. 
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