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Datë: 16 Prill, 2018 

KKOONNKKLLUUZZIIOONNEE  

NNGGAA  

KKOONNSSUULLTTIIMMII  PPUUBBLLIIKK  II  DDOOKKUUMMEENNTTIITT  

“Draft Rregullore për Autorizimet e Përgjithshme” 

Dokumenti „Draft Rregullore për Autorizimet e Përgjithshme‟ (tutje referuar si – Rregullorja) është nxjerr në mbështetje të dispozitave të nenit 

3, neni 9, paragrafi 3), neni 10, paragrafi 4), Kreut III, neneve 15, 16, 17 dhe 18 të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje 

referuar si; Ligji ose LKE). Sipas Vendimit Nr. 1030 (Ref. Nr. Prot. 047/B/17) të datës 07 Korrik 2017, Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve 

Elektronike dhe Postare (tutje referuar si -  ARKEP ose Autoriteti) ka miratuar inicimin dhe fillimin e procedurës së Konsultimit Publik, e 

cila ka zgjatur nga data; 07 Korrik 2017 deri më datë; 21 Gusht 2017. Draft rregullorja gjithashtu është publikuar në web faqen e ARKEP-

it, përkatësisht në linkun: http://www.arkep-rks.org/?cid=1,13,1015. Duke pasur parasyshë rëndësinë e këtij procesi, më datë 18 Gusht 

2017 operatorët Telekomi i Kosovës SH.A. (tutje referuar si – Telekomi i Kosovës) dhe IPKO Telecommunications LLC (tutje referuar si -

IPKO) kanë kërkuar shtyerjen e afatit të konsultimit publik edhe për një muaj.  

Bordi i ARKEP pas shqyrtimit të kërkesës së operatorëve e ka aprovuar vazhdimin e konsultimit deri më datë 28 Shtator 2017 (Ref. e-

mail: Tuesday, August 29, 2017 4:28 PM).  

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

1) Telekomi i Kosovës; Komentet janë dërguar më datë; 28/09/2017 (Ref. ARKEP Nr. Prot. 686/2/17),  

2) IPKO; Komentet janë dërguar më datë; 28/09/2017 (Ref. ARKEP Nr. Prot. 685/2/17). 

http://www.arkep-rks.org/?cid=1,13,1015
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Gjithashtu, me qëllim të diskutimit të komenteve të pranuara nga operatorët janë organizuar disa takime, duke përfshirë takimin e 

përbashkët edhe me ekspertët nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH). ARKEP gjithashtu ka pranuar komente edhe 

nga ekspertët e EBRD-së (përfshirë Cullen International). Për më tepër, ARKEP ka analizuar edhe dokumentet e fundit të publikuara nga 

BEREC lidhur me net neutralitetin. 

Bordi i Autoritetit pas shqyrtimit të komenteve të pranuara nga operatorët, në mbledhjen e 27-të me radhë të mbajtur më datë 03 Prill 

2018 ka miratuar Rregulloren 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). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arkep-rks.org/
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SHTOJCA I 

Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të operatorit „Telekomi i Kosovës‟ 

 

N° 
Draft Rregullorja 

Neni Referent 

Komentet e përmbledhura Telekomit të 

Kosovës  

Përgjigja e ARKEP 

1 

Shtojca III 

 

Paragrafi 6, pika 6.3 

 

Obligimet shtesë për çështjet e 

net neutralitetit. 

 

Kjo pjesë e rregullores duhet të plotësohet ose 

të përpilohet një rregullore e veçantë duke 

sqaruar në mënyrë të detajuar kërkesat dhe 

obligimet e operatorëve ndaj “net-neutrality”.  

Çështjet të cilat duhet të sqarohen më mirë 

janë: 

1. Shërbimet e veçanta/speciale të cilat 

mund të jenë pjesë e “zero rating”.  Në 

rastet kur operatori i komunikimeve 

elektronike apo edhe ndonjë operator 

ekonomik tjetër investon në 

infrastrukturën e shërbimeve të 

komunikimeve elektronike për të 

mundësuar ofrimin e ndonjë shërbimi 

të veçantë, atëherë shërbimi i 

mundësuar nga këto platforma mund 

të ofrohen me zero-rating. 

 

2. Definimi i përmbajtjeve ilegale, duke 

specifikuar autoritetin i cili përcakton 

nëse një përmbajtje është ilegale.  

 

3. Të mund të kufizohen apo degradohen 

shërbimet të cilat shfrytëzojne në 

menyrë të pa-autorizuar të resurseve të 

kufizuara për të cilat operatorët 

Ndryshohet shtojca III që ka të bëjë me net 

neutralitet si në vijim: 

 

Fshihet në tërësi pika 6.4 që ka të bëjë me “zero 

rating”. 

 

Plotësohet pika 6.3.4.1 si në vijim: 

 

“Për të përmbushur kërkesat nga Legjislacioni i 

aplikueshëm ose një vendim Gjykate;” 

 

 Korrixhohet teksti në paragrafin 6.3.2 si në vijim: 

 

“Ofruesit e shërbimeve të qasjes në internet nuk duhet të 

përfshihen në masat e menaxhimit të trafikut, të cilat 

shkojnë përtej masave të arësyeshme të menaxhimit të 

trafikut, duke bllokuar, ngadalësuar, ndryshuar, 

kufizuar, ndërhyrë, degraduar ose diskriminuar në mes të 

përmbajtjeve specifike, aplikacioneve ose shërbimeve, ose 

kategorive të veçanta, përveç nëse është e nevojshme dhe 

vetëm për aq kohë sa është e nevojshme.” 

 

Sa i përket shërbimeve OTT, ARKEP në vitin 2016 

ka hartuar një raport studimor dhe dhënë 

interpretimin lidhur me qasjen që duhet adaptuar. 

Korniza rregullatore aktuale, nuk lejon 

diskriminimin e trafikut me përjashtim të rasteve të 

specifikuara me Ligj. 
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N° 
Draft Rregullorja 

Neni Referent 

Komentet e përmbledhura Telekomit të 

Kosovës  

Përgjigja e ARKEP 

paguajnë tarifa të parapara nga 

rregullatori.  

Shënim:  

TK është kompani telekomunikuese e cila të 

hyrat kryesore i ka të bazuara nga shërbimi i 

zërit (telefonisë).  Para një viti është filluar me 

projektin e transformimit nga nje ofrues i 

shërbimit të telefonisë në ofrues të shërbimeve 

broadband.  Deri tani shërbimet për 

komunikimin me zë të ofruara nga aplikacionet 

e ndryshme si: Viber, Whatsapp etj, kanë 

dëmtuar rëndë biznesin tonë duke na gjetur në 

një situatë të papërgaditur për transformim të 

biznesit në data provider. 

Modifikimi i rregullorës ku parashihet 

garantimi i net neutrality siç është paraqitur në 

draft do të pamundësoj mbrojtjen eventuale të 

biznesit duke ndikuar rëndë në uljen e 

mëtutjeshme të të hyrave nga shërbimet me zë.  

Si pasojë e kësaj do të pamundesohet zhvillimi 

i mëtutjeshem i komunikimeve elektronike nga 

kompania e vetme publike në vend.  
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SHTOJCA II 

Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të IPKO-së 

 

N° 
Neni i Draft Rregullores 

 

Komentet e përmbledhura nga IPKO  

 

Përgjigja e ARKEP 

1 

Neni 4, Paragrafi 1): 

 

Ndërmarrësi, i cili dëshiron të 

ofroj rrjete dhe/ose shërbime 

publike të komunikimeve 

elektronike, përpara fillimit të 

ushtrimit të aktivitetit duhet të 

përfundoj procedurën e njoftimit 

përmes plotësimit të formularit 

“Njoftim për hyrje në aktivitetin 

e komunikimeve elektronike” 

sipas formatit të specifikuar në 

Shtojcën I të kësaj rregulloreje.  

 

Komenti: Pasi që tani më kemi një Platformë e 

cila është funksionalizuar nga ARKEP, e cila ju 

mundëson të gjithë ndërmarrësve që ofrojnë 

apo do të ofrojnë shërbime publike të 

komunikimeve elektronike.  

 

Arsyetimi: 

 

Neni 4 par1. Ndërmarrësi, i cili dëshiron të 

ofroj rrjete dhe/ose shërbime publike të 

komunikimeve elektronike, përpara fillimit të 

ushtrimit të aktivitetit duhet të përfundoj 

procedurën e njoftimit përmes plotësimit 

Platformës elektronike e cila është e publikuar 

në ëeb faqen zyrtare të ARKEP.  

 

 

Ndryshohet neni 4, paragrafi 1) si në vijim: 

 

Ndërmarrësi, i cili dëshiron të ofroj rrjete dhe/ose 

shërbime publike të komunikimeve elektronike, përpara 

fillimit të ushtrimit të aktivitetit duhet të përfundoj 

procedurën e njoftimit përmes plotësimit të formularit 

“Njoftim për hyrje në aktivitetin e komunikimeve 

elektronike” sipas formatit të specifikuar në Shtojcën I 

të kësaj rregulloreje ose përmes aplikimit online në 

Platformën elektronike të publikuar në web faqen e 

ARKEP. 

 

 

Komenti PRANOHET 

2 

Neni 6, paragrafi 1): 

 

Autoriteti administron një 

regjistër të përditësuar, të 

gjeneruar përmes një baze të të 

dhënave në të cilën ruhen 

informacioni i ndërmarrësve. 

Regjistri i ndërmarrësve, i cili 

publikohen në ueb faqen e 

Autoritetit përmban këto të 

dhëna:  

Komenti: Platforma e cila është funksionalizuar 

nga ARKEP, ju mundëson të gjithë 

ndërmarrësve që ofrojnë apo do të ofrojnë 

shërbime publike të komunikimeve 

elektronike.  

 

Arsyetimi: 

 

Neni 6, par 1. Autoriteti administron 

Platformën elektronike si një regjistër të 

përditësuar, të gjeneruar përmes një baze të të 

 

Duke pasur parasyshë faktin se Platforma aktuale 

nuk mundëson gjenerimin automatik të regjistrit të 

ndërmarrjeve, atëherë teksti aktual është më i 

përshtatshëm të mbetet ashtu siç është. Sidoqoftë, 

edhe me rastin e upgrade të platformës, ky paragraf 

nuk ka nevojë të ndryshoj. 
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N° 
Neni i Draft Rregullores 

 

Komentet e përmbledhura nga IPKO  

 

Përgjigja e ARKEP 

 dhënave në të cilën ruhen informacionet e 

ndërmarrësve. Platforma e cila është publike në 

ueb faqen e Autoritetit dhe përmban këto të 

dhëna:  

 

3 

Shtojca III, Neni 6.1 d): 

 

“Lejimi i përgjimit nga 

autoritetet kompetente...  

 

Komenti: Përgjimet e komunikimeve 

elektronike bëhen në bazë të Ligjit Nr. 05/L-

030 “për përgjimin e  

Komunikimeve Elektronike” dhe ky ligj 

përcakton procedurat dhe kushtet e përgjimit si 

dhe obligimet e operatorëve e rrjeteve  

 

 

Arsyetimi: 

 

6.1 d) Lejimin e përgjimit të përcaktuar sipas 

Ligjit Nr. 05/L-030 “për përgjimin e 

Komunikimeve Elektronike”.  

 

Ndryshohet neni III, neni 6.1.d) si në vijim: 

 

Lejimin e përgjimit nga autoritetet kompetente, të 

përcaktuara aipas Ligjit Nr.05/L-030 për përgjimin e 

komunikimeve elektronike dhe zbatimin e detyrimeve, që 

burojnë nga ky legjislacion. 

 

Komenti PRANOHET 

 

4 Shtojca III, Neni 13, Kontratat 

Ky nen nuk duhet të jetë I përfshirë në këtë 

Rregullore pasi që tani kemi Rregulloren 28 “ 

Rregullore per kontrata, Transparecë…”, pra 

janë më detajisht të përfshira.  

 

Fshihet në tërësi paragrafi 13.3 i Shtojcës III. 

 

Komenti PJESËRISHT PRANOHET 

5 Shtojca III, Neni 17, Fatura 

Komenti: Të dhënat janë të detajuara në 

Rregulloren 28“ Rregullore për kontrata, 

Transparencë…”  

 

Shtohet një paragraf i ri si në vijim: 

 

“Kërkesat shtesë lidhur me çështjen e faturave duhet të 

jenë në përputhje me Rregulloren për Kontratat, 

Transparencën dhe Publikimin e informatave të miratuar 

nga Autoriteti.” 
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N° 
Neni i Draft Rregullores 

 

Komentet e përmbledhura nga IPKO  

 

Përgjigja e ARKEP 

Komenti PJESËRISHT PRANOHET 

 

 

 

 


