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Datë: 19 Prill, 2018 

KKOONNKKLLUUZZIIOONNEE  

NNGGAA  

KKOONNSSUULLTTIIMMII  PPUUBBLLIIKK  II  DDOOKKUUMMEENNTTIITT  

“Draft Rregullore për Kontratat, transparencën dhe publikimin e informatave dhe masave tjera mbrojtëse për përdoruesit fundorë 

për ofrimin e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike” 

Dokumenti „Draft Rregullore për Kontratat, transparencën dhe publikimin e informatave dhe masave tjera mbrojtëse për përdoruesit fundorë për 

ofrimin e rrjetave dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike‟ (tutje referuar si – Rregullorja) është nxjerr në mbështetje të dispozitave të nenit 

3 paragrafi 1), nenit 10 paragrafi 4), neni 64, neni 65, neni 66, neni 67, neni 69, neni 70, neni 71, neni  72, neni 73, neni 74, neni 85 paragrafi 

7), neni 91 dhe neni 92  të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si; Ligji ose LKE). Sipas Vendimit Nr. 1031 (Ref. 

Nr. Prot. 048/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),  

http://www.arkep-rks.org/?cid=1,13,1015
http://www.arkep-rks.org/?cid=1,13,1015
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2) IPKO; Komentet janë dërguar më datë; 28/09/2017 (Ref. ARKEP Nr. Prot. 685/2/17) 

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‟ 

 

Nr. 

rendor 

i nenit 

Teksti origjinal i nenit/paragrafit 

përkatës 
Komenti I TK 

Përgjigjet e ARKEP ne komentet e 

TK 

 

 

 

1. ISP duhet të specifikoj në kontratë 

shpejtësitë (e ngarkuar/shkarkuar): 

shpejtësinë e garantuar, shpejtësinë 

maksimale dhe shpejtësinë e zakonshme 

në dispozicion 

 

Të ndryshohet: 

1. ISP duhet të specifikoj në kontratë 

shpejtësitë (e ngarkuar/shkarkuar): 

shpejtësinë e zakonshme në 

dispozicion. 

Koment: 

Në pakot e internetit ka shërbime të 

veçanta me shpejtësi të garantuar, 

prandaj, garantimi me kontratë do të 

dëmtoj pakot për biznese.  Ne 

rekomandojmë që të mbetet vetëm niveli 

minimal 20% e shpetjësisë maksimale pa 

theksuar shpejtësine e garantuar. Kjo 

tashmë është praktikë në kontratat e TK. 

 

1.1 Shpejtësia e garantuar 

(Shkarkimit/ngarkimit) në rast të 

rrjetave fikse nuk duhet të jetë më e vogël 

se 20% e shpejtësisë maksimale 

(shpejtësia e reklamuar).  

 

  

 

 

Ndryshohet neni 10.1 si në vijim: 

 

“Ofruesi i shërbimit të qasjes në internet 

(ISP) duhet të specifikoj në kontratë 

shpejtësitë (e ngarkimit dhe shkarkimit):” 

 

10.1.1 shpejtësinë e garantuar (minimale), 

shpejtësinë maksimale dhe shpejtësinë e 

zakonshme në dispozicion në rastin e 

rrjetave fikse. 

10.1.2 Shpejtësinë maksimale dhe 

shpejtësinë e reklamuar në rastin e 

rrjetave mobile. 

Ndryshohet neni 10.2 si në vijim: 

Shpejtësia e garantuar 

(Shkarkimit/ngarkimit) në rast të rrjetave 

fikse nuk duhet të jetë më e vogël se 20% e 

shpejtësisë maksimale. 
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Nr. 

rendor 

i nenit 

Teksti origjinal i nenit/paragrafit 

përkatës 
Komenti I TK 

Përgjigjet e ARKEP ne komentet e 

TK 

Komenti PJESËRISHT PRANOHET 

 

 1.2 Shpejtësia e garantuar 

(Shkarkimit/ngarkimit) në rastin e 

rrjetave mobile nuk duhet të jetë më e 

vogël se 256 kbps.  

 

Koment: 

Për rrjetat mobile nuk mund të 

garantohet shpejtësia, pasi që ajo varet 

nga teknologjia e përdorur, lokacioni 

(hapësirë e hapur/mbyllur), pajisja 

fundore e parapaguesve dhe koha e 

përdorimit në lokacione të caktuara 

Fshihet në tërësi teksti në pikën 1.2 si në 

vijim: 

 

“shpejtësia e garantuar 

(shkarkimit/ngarkimit) në rastin e rrjetave 

mobile nuk duhet të jetë më e vogël se 256 

kbps.” 

 1.3 Shpejtësia maksimale 

(Shkarkimit/ngarkimit) është 

shpejtësia ku parapaguesi pret që të 

pranoj së paku gjatë një periudhe të 

caktuar kohore (p.sh. së paku një herë 

në ditë).  

 

1.3 Shpejtësia e zakonshme 

(Shkarkimit/ngarkimit) është 

shpejtësia ku parapaguesi pret që 

të pranoj shumicën e kohës.  

Koment:  

Shpejtesia maksimale nuk ka nevoje të 

specifikohet në kontratë, pasi në raste të 

caktuara mund të jetë më lartë se ajo e 

zakonshme, por, një gjë e tillë nuk 

dëmton shërbimin e konsumatorit. 

1.4  

 

 

Ndryshohet neni 2 (përkufizimet), ku 

shpejtësia maksimale dhe ajo e 

reklamuar përkufizohen si në vijim: 

 

Shpejtësia maksimale – është 

shpejtësia që parapaguesi pret të pranoj 

së paku një pjesë të kohës (p.sh. së paku 

një herë në ditë). 

Shpejtësia e reklamuar – është 

shpejtësia që një ofrues i shërbimit të 

qasjes në internet e përdor në 

komunikimet komerciale, përfshirë 

reklamimet dhe marketingun lidhur me 

promovimin e ofertave të qasjes në 

internet. Në rast se shpejtësitë janë të 

përfshira në një ofertë marketingu të 

ofruesit të qasjes në internet, shpejtësia e 
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Nr. 

rendor 

i nenit 

Teksti origjinal i nenit/paragrafit 

përkatës 
Komenti I TK 

Përgjigjet e ARKEP ne komentet e 

TK 

reklamuar duhet të specifikohet në 

informacionin e publikuar dhe në 

kontratë për secilën ofertë. 

Shpejtësia maksimale duhet të 

definohet në kontratë, pasi që kjo 

është në përputhje me Rregulloren 

2015/2120 të BE-së. 

Komenti NUK PRANOHET 

 

 1.4 ISP është e obliguar që në kontratë të 

specifikoj orët e “peak”. 

 

Të ndryshohet: 

1.4 ISP është e obliguar që në kontratë për 

shërbime fikse të specifikoj orët e “peak”.  

 

 

Ndryshohet paragrafi si në vijim: 

 

ISP është e obliguar që në kontratë të 
specifikoj orët e “peak” në rast të rrjeteve 
fikse. 

Komenti PRANOHET 

 1.5 Shpejtësia zakonisht në dispozicion 

(Shkarkimit/ngarkimit) për rrjetat fikse 

duhet të jetë në dispozicion së paku gjatë 

orëve “off-peak” dhe 90% të orëve “peak”.  

 

1.5 Shpejtësia zakonisht në dispozicion 

(Shkarkimit/ngarkimit) për rrjetat fikse 

duhet të jetë në dispozicion së paku gjatë 

orëve “off-peak” dhe 50% të orëve 

“peak”.  

 

 

Ndryshohet ky paragraf si në vijim: 

 

Shpejtësia zakonisht në dispozicion 

(Shkarkimit/ngarkimit) për rrjetat fikse 

duhet të jetë në dispozicion të parapaguesit 

së paku gjatë orëve “off-peak” dhe 80% të 

orëve “peak”. 
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Nr. 

rendor 

i nenit 

Teksti origjinal i nenit/paragrafit 

përkatës 
Komenti I TK 

Përgjigjet e ARKEP ne komentet e 

TK 

Komenti PJESËRISHT PRANOHET 

 1.6 Shpejtësia zakonisht në dispozicion 

(Shkarkimit/ngarkimit) për rrjetat mobile 

duhet të jetë në dispozicion së paku gjatë 

orëve “off-peak” dhe 75% të orëve “peak”. 

Të ndryshohet: 

1.6 Shpejtësia zakonisht në dispozicion 

(Shkarkimit/ngarkimit) për rrjetat 

mobile duhet të jetë e pranueshme në 

shumicën e lokacioneve ku është 

definuar zona e mbulueshmërisë dhe në 

dispozicion së 80% gjatë orëve “off-

peak”. 

 

Fshihet në tërësi ky paragraf 

 

Komenti PRANOHET 

 3.3 ISP-të nuk duhet të përfshihen në 

masat e menaxhimit të trafikut, bllokojnë, 

ngadalësojnë, ndryshojnë, kufizojnë, 

ndërhyjnë, degradojnë ose diskriminojnë 

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. 

 

Koment: 

Kjo pjesë e rregullorës duhet të 

plotësohet ose të përpilohet një rregullore 

e veçantë duke sqaruar në mënyrë të 

detajuar kërkesat dhe obligimet e 

operatorëve ndaj “net-neutrality”.  

Çështje 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. 

 

Fshihet në tërësi paragrafi 3.1: 

 

Po ashtu ndryshohen paragrafët në 

vijim: 

 

10.6 Përderisa ARKEP t’a ketë 
platformën për matjen e parametrave të 
QoS për qasjen në internet, ISP duhet të 
specifikoj në kontratë se si do të realizoj 
matjet e shpejtësive të specifikuara në 
paragrafët 10.1.1 dhe 10.1.2 të këtij neni. 
Të gjitha matjet do të ofrohen në mes 
pikës terminuese të rrjetit dhe cilitëdo 
serveri të ISP, i cili ka lidhje direkte me 
KOS-IX. Aplikacioni Speed test nga 
Ookla mund të përdoret për realizimin 
e matjeve në fjalë. 

10.6.1 Pasi që ARKEP të pajiset me 
Platformën për matjen e kualitetit të 
qasjes në internet, matja e shpejtësisë do 
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Nr. 

rendor 

i nenit 

Teksti origjinal i nenit/paragrafit 

përkatës 
Komenti I TK 

Përgjigjet e ARKEP ne komentet e 

TK 

 

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 

shfrytezojnë në mënyrë të pa-

autorizuar të resurseve të 

kufizuara për të cilat operatorët 

paguajnë tarifa të parapara nga 

rregulatori.  

 

të bëhet në përputhje me kërkesat e 
kësaj rregulloreje dhe Rregullores për 
Kualitet të Shërbimeve. 

10.7. ISP-të duhet të përfshijnë në 
kontratë dhe publikojnë një sqarim të 
qartë dhe gjithpërfshirës të masave të 
menaxhimit të trafikut: 

10.7.1 Sa i përket kufizimeve të volumit, 
kontratat duhet të specifikojnë 
'madhësinë' e kufirit të epërm/tavanit 
(në terma sasiorë, p.sh. GB), çfarë do të 
thotë në praktikë dhe pasojat e 
tejkalimit të tij (p.sh. ngarkesa shtesë, 
kufizimet e shpejtësisë, bllokimi i gjithë 
trafikut etj.). Nëse shpejtësia do të 
zvogëlohet pasi të jetë arritur 
kufiri/tavani i të dhënave, kjo duhet të 
merret parasysh kur specifikohen 
shpejtësitë në një kontratë dhe 
publikimi i informacionit. 
Informacionet dhe shembujt gjithashtu 
mund të ofrohen rreth asaj se çfarë 
llojesh të përdorimit të të dhënave do të 
dërgonte në një situatë ku kufiri i të 
dhënave të arrihet (p.sh. shuma 
indikative e kohës duke përdorur 
aplikacione të njohura, si video SD, 
video HD dhe muzikë). 
 
10.8 ISP-të nuk duhet të përfshihen në 
masat e menaxhimit të trafikut, të cilat 
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Nr. 

rendor 

i nenit 

Teksti origjinal i nenit/paragrafit 

përkatës 
Komenti I TK 

Përgjigjet e ARKEP ne komentet e 

TK 

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. 
 
10.9 Kjo nuk duhet të pengojë ofruesit e 
shërbimeve të qasjes në internet nga 
zbatimi i masave të arsyeshme të 
menaxhimit të trafikut. Për t'u 
konsideruar të arsyeshme, masat e tilla 
duhet të jenë transparente, 
jodiskriminuese dhe proporcionale dhe 
nuk duhet të bazohen në çështje 
komerciale, por në kushte objektivisht 
të ndryshme teknike të kërkesave të 
shërbimit për kategori të veçanta të 
trafikut. Këto masa nuk duhet të 
mbikëqyrin përmbajtjen specifike dhe 
nuk do të mbahen/zbatohen për më 
shumë se sa është e 
nevojshme/domosdoshme. 
 
10.9. ISP duhet të përfshijë në kontratë 
përjashtimet në të cilat masat e 
menaxhimit të trafikut janë të lejueshme 
pa njoftim paraprak, ashtu që të: 
 
10.10.1. Përmbushet kërkesa e ligjeve në 
fuqi ose Vendimit/ve të Gjykatave; 
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Nr. 

rendor 

i nenit 

Teksti origjinal i nenit/paragrafit 

përkatës 
Komenti I TK 

Përgjigjet e ARKEP ne komentet e 

TK 

10.10.2. Ruhet e integriteti dhe siguria e 
rrjetit të komunikimeve elektronike; 
 
10.10.3. Parandalohet i 
ngarkesa/bllokimi i rrjetit. 
 

Neni 5 

Shkëputj

a e 

Kontrata

ve 

5.6 Ndërmarrësit nuk mund të kërkojnë 

kompensimin e demit nga parapaguesi, 

për shkëputje të kontratës se përhershme 

apo për shkëputje të parakohshme të 

kontratës me kohë të caktuar pas nëntë 

(9) muajve të hyrjes në fuqi të kontratës, 

me përjashtim të rasteve kur përdoruesit 

fundor i ofrohen pajisje fundore, atëherë 

zbatohen dispozitat e nenit 9 të 

Rregullores. 

 

5.7 Ndërmarrësi mund të kërkoj 

kompensimin e dëmit për shkëputjen e 

parakohshme të kontratës gjatë nëntë (9) 

muajve të parë. Shuma e kompensimit të 

dëmit nuk mund të tejkalon tarifën e 

parapagimit mujor për periudhën prej 

nëntë (9) muajve pas hyrjes në fuqi të 

kontratës, me përjashtim të rasteve kur 

përdoruesit fundor i ofrohen pajisje 

fundore, atëherë zbatohen dispozitat e 

nenit 9 të Rregullores. 

 

Të ndryshohet/Koment: 

 

Ne konsiderojmë se duhet të ndryshohet 

ndalesa e lejimit të kompensimit të dëmit 

nga parapaguesi për shkëputje të 

parakohshme e kontratës edhe pas 9 

muajve.  Ndërmarrësit duhet të kentë të 

drejtë të kërkojnë kompenzimin e dëmit 

për shkëputjen e parakohshme të 

kontatës gjatë tërë muajve të kontraktuar 

dhe atë të paktën për tarifën e 

parapagimit mujor për periudhën e 

mbetur të kontraktuar.  Ne mbështesim 

rregullimin e përgjithshëm për kushtet 

dhe procedurat për ndërprerjen e 

kontratës të cilat nuk duhet të 

dekurajojnë përdoruesit e fundit që të 

ndryshojnë ofruesin e shërbimit sipas 

preferencës të tyre, por, të paktën duhet 

të paguajnë parapagimet për të cilat janë 

zotuar me kontratë, pa ju shtuar 

kompenzim/tarifë shtesë për ndërprerje 

të parakoshme të kontratës. 

 

 

Ndryshohen nenet 5.6 dhe 5.7 si në 

vijim: 

 

5.6 Ndërmarrësit nuk mund të 

kërkojnë kompensimin e demit nga 

parapaguesi, për  shkëputje të 

parakohshme të kontratës me kohë të 

caktuar me perjashtim të rasteve të 

specifikuara të rasteve të specifikuara 

ne nenin 5.7 të Rregullores. 

 

5.7 Ndërmarrësi mund të kërkoj 

kompensimin e dëmit për shkëputjen e 

parakohshme të kontratës gjatë nëntë 

(9) muajve të parë kur kontrata është e 

lidhur për 12 muaj, respektivisht 12 

muajve të parë kur kontrata është e 

lidhur për 24 muaj. Shuma e 

kompensimit të dëmit nuk mund të 

tejkalon tarifën e parapagimit mujor për 

periudhën e mbetur prej nëntë (9) 

respektivisht 12 muajve pas hyrjes në 

fuqi të kontratës, me përjashtim të 
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Nr. 

rendor 

i nenit 

Teksti origjinal i nenit/paragrafit 

përkatës 
Komenti I TK 

Përgjigjet e ARKEP ne komentet e 

TK 

Një imponim i tillë nga ana e autoritetetit 

për mosndëshkimin e palës kontraktuale 

është i padrejtë dhe në kundërshtim me 

kërkesat e besimit të mirë mes palëve 

kontraktuese dhe kjo shkakton një 

çekuilibër të konsiderueshëm në të 

drejtat dhe detyrimet e palëve 

kontraktuale.   

 

Për më tepër, edhe në këtë draft, por 

edhe në Direktivën për Shërbime 

Universale, 2009/136/EC (DSHU), 

përcaktohet, neni 30.5, i DSHU 

parashikon se: 

 

• "Kontratat ndërmjet konsumatorëve 

dhe ndërmarrësve nuk do të 

mandatojnë/kontraktojnë një zotim 

fillestar që tejkalon periudhën prej 24 

muaj.  Ndërmarrësit duhet t'i ofrojnë 

përdoruesve mundësinë për të 

nënshkruar një kontratë me një 

kohëzgjatje maksimale prej 12 muajsh.” 

SQARIM: Ju lutem të përkufizohet termi 

përdorues, pasi që Cullen Intenational ka 

nënvizuar - se ky artikull eksplicitisht vlen 

vetëm për konsumatorët, jo për përdoruesit e 

biznesit.  A nënkupton kjo se për përdoruesit 

e biznesit mund të jenë kushte të tjera të 

kontratave, pra, kushte të lira sipas 

rasteve kur përdoruesit fundor i 

ofrohen pajisje fundore, atëherë 

zbatohen dispozitat e nenit 9 të 

Rregullores. 

 

 

Komenti PJESËRISHT PRANOHET 
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Nr. 

rendor 

i nenit 

Teksti origjinal i nenit/paragrafit 

përkatës 
Komenti I TK 

Përgjigjet e ARKEP ne komentet e 

TK 

negociatave me përdorues të biznesit? 

dhe në nenin 20.2 

 

• "Abonuesit kanë të drejtë të tërhiqen 

nga kontrata e tyre pa u ndëshkuar pas 

paralajmërimit për modifikim të 

kushteve të kontrtatës.  Abonentëve u 

jepet njoftim adekuat, jo më i shkurtër se 

një muaj, për çdo ndryshim të tillë.” 

 

Andaj, nga përkufizimet si më lartë 

rregullohet mjaftueshëm lehtësia me të 

cilën një përdorues fundor mund të 

kalojë ndërmjet ofruesve të shërbimeve të 

telekomunikacionit i cili është një faktor i 

rëndësishëm për konkurrencën, duke 

rregulluar kontratat me kufizim të 

periudhës të zotimit fillestar dhe 

mundësisë të tërheqjes nga kontrata pa u 

ndëshkuar në rast se bëhet modifikimi i 

kushteve të kontratës para përfundimit të 

afatit të caktuar, në mënyrë që të mos jetë 

në dëm të konsumatorit, por, jo pasi që 

është kontraktuar/zotuar një 

marrëveshje dy palëshe të lihet mundësia 

e shkëputjes së kontratës pa ndonjë 

arsye.   

ARKEP duhet të merr parasysh se 

shumica e vendeve të EU nuk e kanë të 

rregulluar këtë çështje në këtë mënyrë, si: 
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Nr. 

rendor 

i nenit 

Teksti origjinal i nenit/paragrafit 

përkatës 
Komenti I TK 

Përgjigjet e ARKEP ne komentet e 

TK 

Suedia, Holanda, janë të parregulluara, 

praktikohet pjesa e mbetur e detyrimeve 

kontraktuale, Finlanda, në praktikë, pjesa 

e mbetur (përveç kur shkëputja është e 

justifikuar për shkaqe si problemet 

shëndetësore ose paaftësia për të 

paguar), Itali është i rregulluar lejimi i 

ndëshkimit maksimal për terminim të 

parakohshëm ku ndëshkimi duhet të 

justifikohet nga operatori duke u bazuar 

në kosto, etj.  

 

 

 

Neni 6, 

Kohezgja

tja e 

Kontrata

ve 

 

6.1 Kur kontrata e specifikuar në 

nenin 3 të kësaj Rregulloreje lidhet 

me konsumatorin dhe përdoruesit e 

tjerë fundorë, kohëzgjatja fillestare e 

kontratës nuk mund të tejkaloj afatin 

prej njëzet e katër (24) muaj. 

 

6.2 Ndërmarrësit duhet t‟u ofrojnë 

përdoruesve të tyre mundësinë për të 

lidhur kontratë me kohëzgjatje 

maksimale prej dymbëdhjetë (12) 

muajve, nëse kërkohet nga 

përdoruesit e tyre. 

 

 

Iterpretim: 

Ju lutem për interpretim të pikës 6.1. dhe 

6.2.  Është e qartë se kohëzgjatja fillesatre 

nuk mund të tejkaloj afatin prej 24 muaj 

dhe se duhet ofruar mundësia për të 

lidhur kontratë me kohëzgjatje 

maksimale prje 12 muajve, por, a 

nënkuptohet nga kjo se operatorët mund 

t’ju japin mundësi konsumatorëve të 

lidhin kontrata me kohëzgjatje edhe më 

pak se 12 muaj?  Ne mendojmë se nuk 

duhet të parashihen kufizime për lidhje 

të marrëveshjeve për periudha më të 

shkurtëra se 12 muaj. 

 

 

Rregullorja nuk e specifikon afatin 

minimal.  Operatoret janë të lire të ofroj 

kontata me afat me të shkurter se 12 

muaj.  

Neni 7, 7.1 Ndërmarrësit janë të detyruar t‟u Kerkohet sqarim ne nenin 7.5 nese behet  
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Nr. 

rendor 

i nenit 

Teksti origjinal i nenit/paragrafit 

përkatës 
Komenti I TK 

Përgjigjet e ARKEP ne komentet e 

TK 

kriteret e 

faturimit 

 

ofrojnë parapaguesve të tyre, për 

shërbimet telefonike të mundshme 

për publikun, faturë të detajuar, me 

qëllim që t‟u mundësojnë kontrollin 

mbi shumën e faturuar.  

7.2 Në faturën e përmendur në 

paragrafin 7.1) të këtij neni mund të 

mos përfshihen thirrjet 

drejt numrave pa pagesë dhe thirrjet 

drejt numrave të emergjencës. 

 

7.3 Fatura e detajuar për shërbimet 

telefonike publike duhet të përfshijë, 

së paku elementet e mëposhtme: 

 

7.3.1 Periudhën e faturimit; 

7.3.2 Pagesën fikse mujore për 

shërbimin; 

7.3.3 Llojin dhe shumën e të gjitha 

pagesave tjera të mundshme për 

periudhën e faturimit, përfshirë 

shpenzimet e mundshme të 

ngarkuara pas shkëputjes së 

kontratës; 

 

7.3.4 Numrat e thirrur, datën, orën, si 

dhe kohëzgjatjen e bisedave të kryera, 

fjale vetem per faturen bazike (pa detaje) 

e obliguar së paku ne çdo tre (3) muaj 

Shënim:  

 

Telekomi i Kosovës ofron për 

konsumatorët dërgimin e listës së 

detajuar në menyrë elektronike në suaza 

mujore si dhe përmes web selfcare 

(online), në çdo kohë p/muaj. 

Në rast se konsumatori dëshiron të merr 

shërbimin e pranimit/dërgimit të faturës 

në formë fizike/zarf/letër, atëherë, për 

shkak të kostos shtesë së printimit dhe 

zarfimit operatori nuk duhet t’i mohohet 

e drejta që nëse konsumatorët 

përzgjedhin të kanë detajet e thirrjeve të 

shtypura (printuara) për çdo muaj së 

bashku me faturën e rregullt bazike të 

kenë një pagesë shtesë për të mbuluar 

shpenzimet që dalin nga ky shërbim të 

cilat i atribohen drejtpërdrejt atij niveli të 

faturimit. 

Ne konsiderojmë se është e drejtë që një 

operator të përfshijë në këto ngarkesa të 

faturimit për shërbimet e kontraktuara 

edhe kostot shtesë dhe të arsyeshme të 

letrës, shtypjes, postës dhe ngarkesa këto 

të cilat nuk do të ju atribohen 

konsumatorëve në rast se përzgjedhin 

 

Komenti NUK PRANOHET 
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Nr. 

rendor 

i nenit 

Teksti origjinal i nenit/paragrafit 

përkatës 
Komenti I TK 

Përgjigjet e ARKEP ne komentet e 

TK 

nëse kërkohet nga përdoruesi fundor; 

 

7.3.5 Pagesën përkatëse për çdo 

komunikim të kryer. 

7.4 Tarifat për fascilitete për ofrimin e 

rrjeteve dhe/ose shërbimeve të 

komunikimeve elektronike duhet të 

janë mjaftueshëm të ndara, ashtu që 

parapaguesit nuk i kërkohet të paguaj 

për fascilitete që nuk janë të 

nevojshme për ofrimin e rrjeteve 

dhe/ose shërbimeve të kërkuara.  

 

7.5 Ndërmarrësit duhet t‟i ofrojnë 

parapaguesit me kontratë faturën 

bazike të detajuar sipas paragrafit 7.3) 

të këtij neni. Kjo faturë i dërgohet së 

paku çdo tre (3) muaj parapaguesit, 

pa shpenzime shtesë të ngarkuar për 

këtë qëllim nëse kërkohet nga 

parapaguesi.  

7.6 Parapaguesi me kontratë mund të 

kërkoj që pa pagesë të marr një 

version më të detajuar të faturës 

bazike që ata kanë pranuar. 

pranimin e faturave në mënyrë 

elektronike, pra, pa letra.  Ngarkesa për 

fatura fizike dhe printimi i thirrjeve të 

detajuara duhet të jetë pjesë e çmimit që 

konsumatori duhet të paguajë për 

paketën e mallrave dhe shërbimeve që 

marrin sipas kontratës përkatëse dhe të 

specifikohet në faturë si kosto shtesë. 

Të ndryshohet  duke shtuar se pa pagesë 

munden të merren vetëm detajet “në 

mënyrë elekronike” 

 

 18.5 Ndryshimet në këtë rregullore do të 

hyjnë në fuqi gjashtëdhjetë (60) ditë pas 

nënshkrimit të saj.  

Të ndryshohet: 

18.5 Ndryshimet në këtë rregullore 

perveç pjesës së Net-Neutrality do të 

Komenti NUK PRANOHET 
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rendor 

i nenit 
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Përgjigjet e ARKEP ne komentet e 

TK 

 hyjnë në fuqi gjashtëdhjetë (60) ditë pas 

nënshkrimit të saj.  

 

Koment:  

Çështja e net-neutrality të analizohet më 

qartë dhe të definohen më saktë pasi kjo 

çështje është duke u debatuar edhe në 

vendet më të zhvilluara përsfhirë edhe 

shumë vende të EU.  

Shënim:  

Telekomi i Kosovës nuk është duke 

kufizuar apo degraduar ndonjë shërbim 

që ofrohet përmes internetit.  Në 

mbështesim plotësisht një internet të 

hapur dhe neutral, këtë tashmë e kemi 

dëshmuar me praktikat dhe angazhimin 

për sigurimin e mbjorjtjes së klienteve të 

saj dhe do të veprojmë njësoj pavaresisht 

nëse një gjë e tillë do të obligohet ose jo 

me rregullore nga ARKEP. Telekomi i 

Kosovës në asnjë rast nuk bllokon ose 

diskriminon përmbajtje legale e cila 

ofrohet përmes internetit.  Ne, TK jemi të 

përkushtuar të vazhdojmë të menxhojmë 

shërbimet tona në mënyrë që të ofrojmë 

shërbime dhe përvojë sa më të mirë për 

konsumatorët tanë dhe të gjithë 

qytetarët. 
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SHTOJCA II 

Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të IPKO-së 

 

Nr. 

rendor i 

nenit 

Teksti origjinal i nenit/paragrafit 

përkatës 
Komenti I Ipkos  Përgjigjet e ARKEP ne komentet e Ipkos  

Neni 2, 

par.2 

e) Përdorues fundor - është 

shfrytëzuesi, i cili nuk ofron rrjete 

dhe/ose shërbime të komunikimeve 

elektronike publike, të 

disponueshme për publikun. 

 

 

Arsyetim  

Të qartësohet se përdoruesi fundor është 

vetëm person fizik (nëse kjo është 

nënkuptuar me rregullore), në mënyrë që 

t’u ikim interpretimeve të gabuara. 

Përgjigja e ARKEP 

 

Definicioni i përfshin të dy kategorit, 

shfrytëzuesit individual dhe të biznesit. 

Andaj ky definicion si i till konsiderojm  se i 

perfshinë këto kategori 

 

Komenti NUK PRANOHET 

 

Neni, par. 

3.1.5 c) 

...   Metoda   e   zhvleftësimit   me 

vlerën mbetëse të pajisjes fundore 

nuk do të tejkaloj periudhën 

maksimale të zhvleftësimit të njëzet e 

katër (24) muajve. 

Metoda e zhvleftësimit me vlerën mbetëse 

të pajisjes fundore nuk do të tejkaloj

 periudhën maksimale të 

zhvleftësimit të njëzet e katër (24) muajve 

për kontratat me përsonat fizik, ndërsa për 

kontratat me personat juridik, periudha 

zhvleftësimit me vlerën mbetëse të 

pajisjes fundore nuk do të tejkaloj 

periudhën maksimale të kohëzgjatjes së 

kontratës. 

 

Arsyetim  

 

Parapaguesit/personat juridik

 (kompanitë private dhe institucionet 

shtetërore) kërkojnë që kontratat të jenë më 

të gjata se dy vjet. IPKO ka praktikë që në 

bazë të kohëzgjatjes së kontratës të ofroj 

Ndryshohet dhe plotësohet neni 3.1.5 c) si në 

vijim: 

 

nëse është e aplikueshme, të gjitha shpenzimet për 

shkak të shkëputjes së kontratës, duke përfshirë 

pagesat që kanë të bëjnë me pajisjet fundore.; Nëse 

kërkohet parapagim me kushte të caktuara, 

atëherë kësaj kontrate i shtohet një tabelë, e cila 

përcakton vlerën e mbetur të pajisjes fundore 

gjatë çdo muaji të kohëzgjatjes se kontratës me 

kohë të caktuar. Për kalkulimin e zhvleftësimit 

mujor të pajisjes fundore, përdoret metoda e 

zhvleftësimit linear. Metoda e zhvleftësimit me 

vlerën mbetëse të pajisjes fundore nuk do të 

tejkaloj periudhën maksimale të zhvleftësimit të 

njëzet e katër (24) muajve për kontratat me 

përsonat fizik, ndërsa për kontratat me personat 
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Nr. 

rendor i 

nenit 
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përkatës 
Komenti I Ipkos  Përgjigjet e ARKEP ne komentet e Ipkos  

pajisje në vlerë të caktuar të kontratës, me 

kushtin që mos ta ndërpres të njëjtën gjatë 

tërë periudhës. Me aplikimin e zhvlerësimit 

për 24 muaj,  rrezikohen kontratat me afat 

me të gjatë se 24 muaj, sepse klienti mund 

të ndërpres kontratën pas 24 muajve dhe 

operatori nuk mund të kërkoj kompenzim 

për vlerën e telefonave të ofruar, edhe pse 

ka ofruar subvencion duke e llogaritur 

kohëzgjatjen e kontratës 3 ose 4 vite. 

 

IPKO gjithashtu kërkon mundësinë që 

rregullatori të lejoj aplikimin e zhvlerësimit 

jolinear në kontratat me personat juridik. 

juridik, periudha zhvleftësimit me vlerën mbetëse 

të pajisjes fundore nuk do të tejkaloj periudhën 

maksimale të kohëzgjatjes së kontratës. 

 

 

 

Komenti PRANOHET 

Neni 3, 

par.3.1.6 

kushtet për kompensimin dhe 

rimbursimin në rastet kur shërbimi i 

ofruar nuk është në nivel të cilësisë 

së kontraktuar ose nuk janë 

plotësuar kushtet e specifikuara në 

paragrafin 3.1.2 të kësaj Rregulloreje. 

Në rast të ndërprerjes së shërbimeve 

për më shumë se një (1) ditë, 

ndërmarrësi për çdo dite duhet të 

kompensoj dy ditë përdoruesin 

fundor. 

... 

Në rast të ndërprerjes së shërbimeve për më 

shumë se një (1) ditë, ndërmarrësi duhet

 të kompensoj një (1) dite te 

parapagimit mujor, rrjedhimisht 

kompensimi duhet  të jetë në masën e 

njëjtë me kohën e ndërprerjes. 

 

Arsyetim 

IPKO konsideron qe kompensimi duhet te 

jete ne masën e njëjtë me ditët e ndërprerjes 

se shërbimit. Deri tani IPKO e ka aplikuar 

këtë praktikë dhe Përdoruesit tanë kane 

qene te kënaqur me mënyrën e 

kompensimit. 

 

 

 

Kompenzimi duhet te jet me i madh ne 

raport me mungesen e sherbimit. Mungesa e 

sherbimit mund ti shkaktoj shpenzime të pa 

kompenzueshme per konsumatorin. Andaj 

kërkeaper kompenzim 1 me 2 do ti nxis 

operatorët që të janë më të motivuar qe te 

mirmbaj rrejtin dhe rrejedhimisht ngrisin ne 

Vashdimsi nivlien e sherbimit. 

 

Komenti NUK PRANOHET 
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Neni 5, 

paragrafi 

5.4: 

 

Parapaguesi mund të shkëpus 

kontratën e specifikuar  në nenin 3, 

me paralajmërimin me shkrim dhe 

pa përmendur arsyet  për këtë. 

Kontrata do të shkëputet në kohën e 

zgjedhur nga parapaguesi, edhe nëse 

ajo do të thotë menjëherë. 

Ndërmarrësi do të ndërpres 

shërbimin sa më shpejt që teknikisht 

është e mundur dhe do të konfirmoj 

këtë me shkrim tek parapaguesi. 

 

Parapaguesi mund  të shkëpus kontratëne 

specifikuar në nenin 3, me paralajmërimin

 me shkrim prej 30 ditësh dhe pa 

përmendur arsyet për këtë. Ndërmarrësi do 

të ndërpres shërbimin jo më larg se brenda 

30 ditësh, duke ia bërë të ditur 

Parapaguesit që cikli i faturimit do të 

mbyllët në datën përkatëse dhe që 

Parapaguesi është i obliguar që të paguaj 

të njëjtin edhe në rast të mospërdorimit

  të shërbimit/pakos përkatëse. 

 

Arsyetim 

 

Duke e marr për baze faktin që 

Ndërmarrësit kane për obligim qe t’i 

njoftojnë klientët ne afat kohor prej 30 

ditësh për çfarëdo ndryshimi, konsiderojmë 

qe Përdoruesit mund te vendosin nëse 

dëshirojnë te vazhdojnë t’i marrin 

shërbimet prej ndërmarrësit te njëjtë dhe ne 

rast se dëshirojnë ta shkëpusin kontratën, 

atëherë brenda 30 ditësh do te duhej ta 

njoftojnë Ndërmarrësin për shkëputjen e 

kontratës, si dhe t’i kryejnë  te gjitha 

obligimet financiare qe i kane ndaj 

ndërmarrësit. Aktivizimi i shërbimit, 

lëshohet për ciklin prej 30 ditësh dhe nëse 

klienti dëshiron ta shkëpus kontratën pas 

 

Parapaguesi duhe te je ne gjendje te shkepus 

kontraten ne çdo kohë. Kjo do të mundesoj qe 

operatoret të sigurojë që kushtet dhe 

procedurat për ndërprerjen e kontratës të mos 

veprojnë si një pengesë për konsumatorët  për 

të ndryshuar ofruesin e shërbimit.  

Psh. në rastin e NP. 

 

 

Komenti NUK PRANOHET 
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aktivizimit te shërbimit për muajin 

përkatës, abonimini nuk humb, përderisa 

IPKO me rastin e aktivizimit te shërbimit ka 

bere ndarjen e te hyrave me partneret e saj. 

Rrjedhimisht nëse IPKO detyrohet qe ta 

faturon klientin vetëm për ditët qe ka 

pranuar shërbim (deri ne shkëputjen e 

kontratës), ne anën tjetër abonimin  e  ka  

lëshuar  për  30  dite,  atëherë IPKO do te 

ketë humbje te mëdha financiare. 

Neni 5, 

paragrafi 

5.6  

 

Ndërmarrësit nuk mundtë kërkojnë   

kompensimin   e demit nga 

parapaguesi, për shkëputje të 

kontratës së përhershme apo për 

shkëputje të hershme të kontratës me 

kohë të caktuar pas nëntë (9) muajve 

të hyrjes në fuqi të kontratës, me 

përjashtim të rasteve kur përdoruesit 

fundor i ofrohen pajisje fundore, 

atëherë zbatohen dispozitat e nenit 9 

të Rregullores. 

5.6 Ndërmarrësi nuk mund të kërkojnë 

kompensimin e dëmit nga parapaguesi për 

shkëputje të kontratës së përhershme apo 

për shkëputje të hershme të kontratës me 

kohë të caktuar pas kalimit të afatit 

obligativ (commitment period) të asaj 

kontrate. 

 

 

Arsyetim 

 

 

Ky paragraf i rregullores i jep Përdoruesit te 

drejte  te  shkëpusin  kontratën  pas  9  

muajsh dhe mos te ndëshkohen, 

rrjedhimisht i dëmton operatorët rendë 

financiarisht. 

Një numër i madh i Përdoruesve te cilët 

kane përfituar nga ofertat promocioneve, te 

njëjtat oferta i kane keqpërdorur, duke i 

 

 

Ndryshohen neni 5.6 si në vijim: 

 

5.6 Ndërmarrësit nuk mund të kërkojnë 

kompensimin e demit nga parapaguesi, për  

shkëputje të parakohshme të kontratës me 

kohë të caktuar me perjashtim të rasteve të 

specifikuara të rasteve të specifikuara ne nenin 

5.7 të Rregullores. 

 

 

 

 

Komenti PJESËRISHT PRANOHET 
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ndërprerë kontratat pas 9 muajve, 

rrjedhimisht IPKO ka pësuar dëme te 

mëdha financiare, sepse gjate përpilimit te 

një produkti, shpenzimet ndahen 

proporcionalisht për muajt kohor sa është 

periudha obligative/ kohëzgjatja e 

kontratës me oferte promocionale. 

Konsiderojmë qe Përdoruesit gjate 

zgjedhjes se një oferte te caktuar e kanë te 

qarte qe te njëjtit nuk kane drejte ta 

ndërprerjen kontratën gjate periudhës 

obligative (commitment period), varësisht 

nga oferta te cilën Përdoruesi përcaktohet, 

andaj meqë te njëjtit me vetëdije e zgjedhin 

një kontrate me obligim, nga e cila 

përfitojnë, atëherë konsiderojmë qe neni 

duhet te ndryshohet si në propozim. 

Neni duhet te ndryshohet dhe te jete ne 

mbrojtje gjithashtu edhe për Ofruesit e 

Shërbimeve, sepse si i tille do te ndikoje ne 

treg ne mënyrë direkte, për shkak qe ofertat 

e Ofruesve te Shërbimeve do te ndryshojnë, 

rrjedhimisht kjo do te ndikonte direkt edhe 

tek Përdoruesit. 

 

 

Neni 5, 

paragrafi 5.7:  

 

 

Ndërmarrësi mund të kërkoj 

kompensimin e dëmit për shkëputjen 

e parakohshme të kontratës gjatë 

nëntë (9) muajve të parë. Shuma e 

 

Ndërmarrësi mund të kërkoj kompensimin e 

dëmit për shkëputjen e parakohshme të 

kontratës me afat obligativ (commitment 

period). Shuma e kompensimit të dëmit nuk 

 

Ndryshohet neni 5.7 si në vijim: 

 

 

5.7 Ndërmarrësi mund të kërkoj kompensimin 
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kompensimit të dëmit nuk mund të 

tejkalon tarifën e parapagimit mujor 

për periudhën prej nëntë (9) muajve 

pas hyrjes në fuqi të kontratës. 

mund të tejkalon tarifën e parapagimit mujor 

për periudhën e mbetur të afatit kontraktues.  

 

 

Arsyetim 

 

Ju lutem shihni komentin sipër. 

ARKEP gjithashtu duhet të ketë parasysh që 

shkalla e inkasimit të borxhit në nivel 

kombëtar është shume e ultë, edhe përkundër 

prezencës së përmbaruesve privat. Duke 

marrë parasysh këtë, dhe faktin që edhe ky 

proces në shumë raste përfundon në gjykata 

dhe zgjat me vite të tëra (pa garanci për 

inkasim në fund), operatorët duhet ta kenë 

mundësinë që ta paralajmërojnë Parapaguesin 

përmes obligimeve kontraktuale për pasojat 

në rast të mos përmbushjes, që sado pak të 

evitojnë rritjen e borxheve. 

 

e dëmit për shkëputjen e parakohshme të 

kontratës gjatë nëntë (9) muajve të parë kur 

kontrata është e lidhur për 12 muaj, 

respektivisht 12 muajve të parë kur kontrata 

është e lidhur për 24 muaj. Shuma e 

kompensimit të dëmit nuk mund të tejkalon 

tarifën e parapagimit mujor për periudhën e 

mbetur prej nëntë (9) respektivisht 12 muajve 

pas hyrjes në fuqi të kontratës, me përjashtim 

të rasteve kur përdoruesit fundor i ofrohen 

pajisje fundore, atëherë zbatohen dispozitat e 

nenit 9 të Rregullores. 

 

 

Komenti PJESËRISHT PRANOHET 

Neni 6, 

paragrafi 6.1  

 

Kur kontrata e specifikuar në nenin 3 të 

kësaj Rregulloreje lidhet me 

konsumatorin dhe përdoruesit e tjerë 

fundor, kohëzgjatja fillestare e 

kontratës nuk mund të tejkaloj afatin 

prej njëzet e katër (24) muaj.  

 

Kur kontrata e specifikuar në nenin 3 të 

kësaj Rregulloreje lidhet me konsumatorin 

dhe përdoruesit e tjerë fundor që janë 

persona fizik, kohëzgjatja obligative e 

kontratës nuk mund të tejkaloj afatin prej 

njëzet e katër (24) muaj. Ky kufizim nuk 

është i aplikueshëm për parapaguesit apo 

përdoruesit fundor që janë përsona juridik. 

 

Arsyetim 

 

 

Komenti PRANOHET 
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Ky nen duhet te sqarohet në dy segmente: 

1. duhet të sqarohet që ky obligim vlen 

vetëm për personat fizik, dhe 

2. që është fjala që afat obligativ 

(commitment period) dhe jo afat fillestar. 

Sa i përket pikës 1, duhet të përcaktohet qe 

personat juridik duhet të ketë mundësinë që 

të lidhin kontratë disa vjeçare me 

operatorët, pasi qe kjo është çështje 

kontraktuale ne mes ndërmarrësit /Ofruesit 

te Shërbimeve dhe Parapaguesit apo 

Përdoruesit fundor që është person juridik. 

Ofruesit e shërbimeve lansojne ne treg 

oferta me afate te ndryshme kohore, 

përderisa Parapaguesit mund te zgjedhin 

për afatin kohor te përshtatshëm për te 

njëjtit. 

Sa i përket pikës 2, konsiderojmë qe ARKEP 

duhet t’i merr parasysh praktikat e mira 

evropiane, ku te njëjtit nuk aplikojnë 

obligime për afate fillestare, gjithsesi 

aplikojnë vetëm afate obligative ne rast te 

ofertave promocionale me mundësi 

vazhdimi, dhe kjo vetëm për persona fizik 

të cilëve ju kushtojnë mbrojtje më të madhe, 

përderisa për personat juridik nuk 

parashohim kufizime të tilla. 

Neni 12, 

paragrafi 

Ofruesit e rrjetave dhe/ose 

shërbimeve te telefonisë mobile 

Ofruesit e rrjetave dhe/ose shërbimeve te 

telefonisë mobile obligohen qe te dërgojnë 

 

Konsiderojm se SMS notifikues është shumë i 
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12.1, 

12.1.1, 

12.1.2 

obligohen qe te dërgojnë pa pagese 

SMS notifikues tek përdoruesit e tyre 

fundor: 

12.1.1 Pas shfrytëzimit te 80% te 

pakos se aktivizuar; 

12.1.2 Pas shfrytëzimit te pakos, te 

njoftojnë konsumatorin/përdoruesin 

fundor se ka kaluar ne shpenzime 

shtese, duke specifikuar qarte tarifat 

për ato shërbime  

 

pa pagese SMS notifikues kombëtar tek 

përdoruesit e tyre fundor. Ky obligim nuk 

është valid për kohën që përdoruesi fundor 

është në roaming:  

 

 

Arsyetim 

 

Këto mesazhe notifikuese duhet te jene 

vetëm kombëtarë (brenda territorit te 

Kosovës), pasi qe Përdoruesit kur lidhen me 

operatore te tjerë ne roaming, IPKO nuk ka 

kontrolle ne pranimin e sms-ve, 

rrjedhimisht nuk varet nga ne pranimi me 

kohe i këtij sms notifikues, mirëpo nga 

operatori përkatës ne roaming. Prandaj ky 

shërbim duhet të përjashtohet gjatë 

qëndrimit të përdoruesit fundor në 

roaming. 

rendesisem per perdoruesin, ne veçanti kur 

ata janë në roaming duke pas parasysh se 

tarifat ne roaming janë shumë të larta.   

 

Komenti NUK PRANOHET 

Neni 12, 

paragrafi 

12.1.3  

 

kur konsumimi i përgjithshëm e 

tejkalon pakon në shumën prej 

tridhjetë (30) euro. Për çdo dhjetë 

(10) euro mbi këtë shumë ofruesi 

obligohet të ridërgojë SMS notifikues 

pa pagesë. 

kur konsumimi i përgjithshëm e tejkalon 

pakon në shumën prej pesëdhjetë (50) euro. 

Për çdo dhjetë (10) euro mbi këtë shumë 

ofruesi obligohet të ridërgojë SMS 

notifikues pa pagesë. 

 

Arsyetim 

 

Duhet te definohet me ne detaje ky nen, sepse 

është e paqarte, nese e fjala vetëm për 

shfrytëzuesit postpaid apo edhe prepaid.  

  

 

Komenti NUK PRANOHET 



Faqe 24 nga 24 

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   

Nr. 

rendor i 

nenit 

Teksti origjinal i nenit/paragrafit 

përkatës 
Komenti I Ipkos  Përgjigjet e ARKEP ne komentet e Ipkos  

Gjithashtu, nëse përfshihen ne kalkulim edhe 

vlerat e monthly fee-s.  

Momentalisht për shpenzimet ne DATA e 

kemi te implementuar notifikimin ne 50 – 

75 dhe 100 Euro kur edhe bllokohet qasja e 

shfrytëzuesit ne DATA dhe asnjë ankese 

nga klientët nuk e kemi pranuar.  

 

 

 


