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Datë: 16 Prill, 2018 

KKOONNKKLLUUZZIIOONNEE  

NNGGAA  

KKOONNSSUULLTTIIMMII  PPUUBBLLIIKK  II  DDOOKKUUMMEENNTTIITT  

“Draft Rregullore për Kualitetin e shërbimeve të Komunikimeve Elektronike” 

Dokumenti „Draft Rregullore për Kualitetin  e shërbimeve të komunikimeve elektronike‟ (tutje referuar si – Rregullorja) është nxjerr në bazë të 

nenit 1, nenit 10, pika (4) dhe (7), neni 28, pika (2), (5) dhe pika (6); nenit 65 pika (1), nenit 69, pika (1) dhe pika (2) të Ligjit Për 

Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109  (tutje referuar si; Ligji ose LKE). Sipas Vendimit Nr. 1029 (Ref. Nr. Prot. 046/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=1,13,1014. 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), dhe 

3) Artmotion sh.p.k.(tutje referuar si – Artmotion); Komentet janë dërguar më datë; 24/07/2017 (Ref. ARKEP Nr. Prot.626/2/17),  

http://www.arkep-rks.org/?cid=1,13,1014
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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). Po ashtu lidhur me çështjen e net neutralitetit 

dhe parametrave të QoS, ARKEP më datë 10 Janar 2018 i ka dërguar shkresë/e-mail Rregullatorëve të shteteve fqinjë: Shqipërisë, Malit 

të Zi, Kroacisë dhe Maqedonisë ku nga të gjithë ka pranuar përgjigjie. 

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, II dhe III). 

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 XI 

 

Deklarata e Kualitetit të 

Shërbimit për Operatorin e 

Shërbimit të Internetit 

 

*Shpejtësia e garantuar 

(Shkarkimit/ngarkimit) në rastin e 

rrjeteve fikse nuk duhet të jetë më e 

vogël se 20% e shpejtësisë 

maksimale (shpejtësisë së 

reklamuar) përderisa shpejtësa a 

garantuar për rrjetat mobile nuk 

duhet të jetë më e vogël se 256 kbps. 

 

Të ndryshohet: 

 

*Shpejtësia e garantuar (Shkarkimit/ngarkimit) në 

rastin e rrjeteve fikse nuk duhet të jetë më e vogël se 

20% e shpejtësisë të garantuar. 

 

Koment: 

 

Përderisa shpejtësa a garantuar për rrjetat 

mobile nuk mund të garantohet, pasi që ajo 

varet nga teknologjia e përdorur, lokacioni 

(hapësirë e hapur/mbyllur), pajisja fundore e 

parapaguesve. 

 

Ndryshohet teksti në Shtojcën XI si në vijim: 

 

*Shpejtësia e garantuar (Shkarkimit/ngarkimit) në 

rastin e rrjeteve fikse nuk duhet të jetë më e vogël se 

20% e shpejtësisë maksimale. 

 

 

 Komenti PRANOHET 
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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 13.1.1: 

 

“Për qëllim të kësaj rregullore, 

grupet e shpejtësisë së bartjes së të 

dhënave në vijim janë përdorur… “ 

(teksti vazhdon me grupimin 

G1-G6 duke përcaktuar në 

mënyrë tabelare shpejtësitë 

minimale dhe maksimale për 

çdo grup)  

 

Propozimi i IPKO’s është që kjo tabelë të 

ndryshojë gjegjësisht të hiqet kolona 

“Shpejtësia minimale” dhe të lihet vetëm 

kolona e fundit “Shpejtësia Maksimale”.  

 

Arsyetimi: 

 

Shpejtësia minimale nga 20% apo edhe 30% e 

shpejtësisë maksimale në këtë tabelë është vlerë 

shumë e lartë për t’u caktuar si minimum i 

secilit grup përkatës.  

Praktika e tillë nuk është e aplikueshme nëpër 

standardedet e ITU-T e as tek operatorët 

evropian e amerikan.  

 

 

Fshihet në tërësi neni 13.1.1 së bashku me tabelën 

përcjellëse. 

 

Komenti PRANOHET 

2 

Neni 13.4: 

 

Gjatë përcaktimit të vlerave të 

parametrave, Ofruesi i 

Shërbimit të Internetit, në pajtim 

me paragrafin 13.2 të kësaj 

rregulloreje, duhet të marrë 

parasysh që shpejtësia e bartjes 

së të dhënave, variacioni i 

vonesës, shkalla e humbjes se 

pakos dhe shkalla e gabimit të 

pakos duhet të matet ndërmjet 

Në mënyrë që të bëhet matja e parametrave të 

tillë ndërmjet IPKO’s dhe KOSIX, është e 

domosdoshme vendosja e pajisjeve shtesë në 

KOSIX (pajisje Probe që shërbejnë për 

gjenerimin e paketave, me ç’rast bëjnë matjen e 

parametrave te kërkuar nga ARKEP).  

 

Arsyetimi: 

 

Më datë 21.01.2016 është mbajtur takimi në mes 

të ARKEP dhe operatoreve: TiK, IPKO, Kujtesa 

dhe ArtMotion. Zt. Kastriot Ymeri në mailin e 

 

Neni 13.4 e specifikon se si do të realizohen matjet 

pas implementimit të projektit për Monitorimin e 

parametrave të QoS në Internet. Zgjidhja e 

propozuar në dispozitat përfundimtare është 

zgjidhje e përkohëshme derisa të implementohet 

projekti. 

 

Ndryshohen nenet 13.2 (Tabela) dhe 13.4 duke e 

fshirë parametrin “shkalla e gabimit të paketës”. 

Arsyetimi lidhur me këtë është analizimi i 

praktikave tjera rregullatore si dhe dokumenteve të 
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N° 
Neni i Draft Rregullores 

 

Komentet e përmbledhura nga IPKO  

 

Përgjigja e ARKEP 

pikës fundore të rrjetit dhe 

Nyjës Shkëmbyese të Internetit 

(KOS-IX). 

 

datës 25.01.2016 me shkrim i udhezon 

operatorët që matjet duhet të bëhen ndërmjet 

rrjetit të vetë pasiqe nuk është e mundur qe te 

vendosen paisje shtese ne KOSIX. Ky udhezim 

bie ndesh me rregulloren e asaj kohe,e poashtu 

edhe me draft rregulloren aktuale në konsultim 

publik ma palët e interesit.  

 

BEREC-ut. 

 

3 

Neni 16.1.6.2 

 

“Matjet do të kryhen 24/7 në 

pesë qytetet më të mëdha të 

Kosovës. ARKEP do të vendos 

saktë se ku matjet do të kryhen. 

Vlera mesatare e rezultateve te 

matjes do të llogaritet për çdo 

lokacion për çdo Operator të 

Shërbimit te Internetit.”  

 

IPKO propozon që matjet të mos kufizohen 

vetëm në 5 qytetet më të mëdha por që ato të 

shtrihen në 20 qytete të Kosovës që është në 

përputhje me Nenin 8.1.4 të Rregullores.  

 

Arsyetimi: 

 

Propozimi ka të bëjë me faktin se duhet të kemi 

një pasqyrë sa më të përafërt të gjendjes faktike 

në terren.  

 

Ndryshohet neni 16.1.6.1 si në vijim: 

 

Bazuar në Planin e matjeve, ARKEP do të realizoj 

matje në lokacione të ndryshme në në tërë Kosovën. 

Vlera mesatare e rezultateve të matjes do të 

llogaritet për çdo Ofrues të Shërbimit të Internetit.  

Fshihet në tërësi neni 16.1.6.2 

Komenti PRANOHET 

 

4 

Neni 21.2.5 

 

“ Vlerësimi subjektiv i kualitetit 

të fotografisë të televizionit si 

pikë nga 1 deri ne 5, ku 1 është 

pika me e ulët ndërsa 5 është 

pika më e lartë;  

 

Termi “Vlerësim Subjektiv” të zëvendësohet 

me termin “Vlerësimi Objektiv‛  

 

Arsyetimi: 

 

Raportet dhe Vlerësimet që përgatiten nga 

profesionistët duhet të jenë objektive, të 

paanshme dhe të pa paragjykuara.  

Forma të tjera të vlerësimeve sikurse vlerësimi i 

propozuar në këtë draft rregullore shfaq 

dyshime rreth të gjeturave profesionale të tij.  

Ndryshohet neni 21.2.5 si në vijim: 

 

“Vlerësimi i kualitetit të fotografisë së televizionit” 

 

Po ashtu bazuar në praktikat e vendeve tjera, 

ndryshohen edhe nenet si në vijim: 

 

Neni 21.1 ndryshohet si në vijim: 

 

“ARKEP përcakton parametrat e Kualitetit të 

Shërbimit, të cilët mund të  kontrollohen/maten për 
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N° 
Neni i Draft Rregullores 

 

Komentet e përmbledhura nga IPKO  

 

Përgjigja e ARKEP 

Shërbim të Transmetimit Televiziv.” 

 

Neni 21.3 ndryshohet si në vijim: 

“ARKEP mund të përcaktoj edhe parametra tjerë, të 

cilët mund të maten.” Po ashtu tabela në këtë nen 

fshihet në tërësi. 

 

Fshihen në tërësi nenet: 21.4, 22, 23, 24.1, 24.2, 25, 26 

dhe 27. 

 

Ndryshohen nenet 24.3, 24.4 dhe 24.5 si në vijim: 

 

24.1 ARKEP do te kryej matjet mbi bazën e 

ankesave të pranuara  për Operatoret e Shërbimit të 

Transmetimit Televiziv ne rrjetet e komunikimeve 

elektronike.  Në rast se numri i ankesave rritet dhe e 

tejkalon vlerën 0.1% të numrit të përgjithshëm të 

parapaguesve, atëherë matjet do të realizohen në 

baza të rregullta dhe operatorët do të obligohen që 

të dorëzojnë në ARKEP deklaratat dhe raportet e 

kualitetit për transmetimin televiziv. 

24.2 Operatori i shërbimit transmetues televiziv, 

sipas kërkesës së ARKEP është i obliguar  t’i ofroj 

ARKEP informatat në lidhje me adresat e 

shfrytëzuesve fundorë  që kanë ankesa në atë 

Operator të Shërbimit  të Transmetimit Televiziv 

rreth kualitetit te shërbimit..  

24.3 Matjet e kryera nga ARKEP në baza jo të 

rregullta bëhen në bazë të procedurave të 
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N° 
Neni i Draft Rregullores 

 

Komentet e përmbledhura nga IPKO  

 

Përgjigja e ARKEP 

përshkruara në Rregulloren e Inspektimit të 

miratuar nga ARKEP. Rezultatet e matjeve mund të 

bashkëngjiten nëse është e nevojshme. 

5 

Neni 28.2: 

 

Gjatë vitit 2018 Ofruesit e 

shërbimeve të qasjes në internet 

janë të obliguar që të masin 

parametrat e qasjes në internet 

duke përdorur speedtest nga 

Ookla, i cili vendoset në serverin 

e ndonjërit nga ISP  që ka lidhje 

direkte me KOS-IX. 

 

Të vendosen pajisjet Probe në KOSIX të cilat na 

ndihmojnë në matjen e parametrave të kerkuar 

nga ARKEP.  

 

Arsyetimi: 

 

Speedtest nga Ookla mat vetëm shpejtësinë e 

shkarkimit dhe ngarkimit. Poashtu me anë të tij 

mund të matet edhe vonesa mirëpo jo e ndarë 

në  

ngarkim dhe shkarkim, por si vonesë gjenerale. 

Parametrat tjerë si Variacioni (Jitter), Shkalla e 

humbjes së pakos (Packet loss), Shkalla e 

gabimit të pakos (Packet error ratio) nuk mund 

te maten fare përmes Speedtest.  

 

 

 

 

 

Neni 13.4 e specifikon se si do të realizohen matjet 

pas implementimit të projektit për Monitorimin e 

parametrave të QoS në Internet. Zgjidhja e 

propozuar në dispozitat përfundimtare është 

zgjidhje e përkohëshme derisa të implementohet 

projekti. 

 

6 

Shtojca XI dhe XII 

 

Parametrat si: Shpejtësia, 

Vonesa, variacioni, shkalla e 

humbjes së pakos, shkalla e 

gabimit të pakos. 

Të caktohet mediumi transmetues ku do të 

bëhen matjet e parametrave në fjalë. 

 

Arsyetimi: 

 

Parametrat si Shpejtesia, vonesa etj. varen 

shumë nga mediumi transmetues. Nëse matja e 

parametrave bëhet në Fiber rezultatet 

ndryshojnë me matjet e gjeneruara në 

 

Matja e parametrave të QoS në internet por jo vetëm 

bëhet pa marrë parasyshë mediumin transmetues. 

Siç mund të vërehet edhe në Rregullore, ARKEP 

nuk ka specifikuar parametrat, të cilët duhet të 

arrihen nga operatori.  

 

Sa i përket rrjetit fiks, operatorët janë të obliguar që 

të specifikojnë shpejtësinë (e ngarkimit dhe 
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N° 
Neni i Draft Rregullores 

 

Komentet e përmbledhura nga IPKO  

 

Përgjigja e ARKEP 

mediume të tjera të transmetimit (baker, point-

to-point etj.).  

 

shkarkimit). 

Shih Rregulloren për Kontrata. 

7 

Shtojca XI dhe XII 

 

“Mesatarja aritmetikore nga 

numri i përgjithshëm i 

disponueshmerisë së shërbimit 

të rezultateve…..”  

 

Koha e planifikuar e ndërprerjes së rrjetit nuk 

hyn në llogari, duhet të ceket në rregullore.  

 

Arsyetimi: 

 

Kur llogaritet disponueshmeria e rrjetit, koha 

gjatë së cilës nuk ka rrjet dhe ndërprerja është e 

planifikuar (zakonisht në orët e vona të natës 

për arsye te mirëmbajtjes së rrjetit apo 

përditësimit/updates) nuk hynë në kalkulim. 

Kjo është në bazë të standardeve të aprovuara 

të ITU-T.Referohuni në T-REC-Q.3930  

 

Komenti PRANOHET 

8 

Shtojca XI 

 

“*Shpejtësia e garantuar 
(Shkarkim/Ngarkim) në rastin e 
rrjeteve fikse nuk duhet te jetë 
më e vogël se 20% e shpejtesise 
maksimale (shpejtesia e 
reklamuar)....”  
 

Shpejtësia e garantuar prej 20% 
(shkarkim/ngarkim) e shpejtësisë maksimale 
është vlerë shumë e lartë.  
 

Arsyetimi: 

 

As praktikat evropiane e as ato amerikane nuk 
praktikojnë garantimin e shpejtësisë. Ju lutem 
referohuni ne linqet e meposhtme:  
Burimi: UK/ Ofcom  
Linku :Voluntary Business Broadband Speeds 
Code of Practice  
Për më tepër në linkun e mëposhtëm të AT&T 
USA ceket si vijon:  
“ Nëse kërkohet të shpjegohet më tej ose të 
caktohet përkufizimi i "dukshëm më poshtë", 

  

Konsiderojmë se në rastin e rrjetave fikse shpejtësia 

e garantuar (minimale) në vlerë prej 20% e 

shpejtësisë së garantuar është plotësisht e arritshme. 

Sidoqoftë, bazuar në Raportet e BEREC-ut dhe 

Rregulloren e  BE 2015/2120, është larguar 

shpejtësia eminimale në rastin e rrjeteve mobile 

(Shih më lartë). 

 

Komenti REFUZOHET 



Faqe 9 nga 13 

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° 
Neni i Draft Rregullores 

 

Komentet e përmbledhura nga IPKO  

 

Përgjigja e ARKEP 

ISP-të duhet të sigurojnë informacion mbi 
shpejtësinë e linjës së aksesit të arritur në të 
dhjetën e përqindjes (ose një përqindje më e 
lartë nëse zgjidhet nga ISP) e klientëve të 
ngjashëm të ISP-së "Shpejtësia minimale e linjës 
së qasjes së garantuar") dhe të shpjegojë nëse 
shpejtësia aktuale e linjës së aksesit të 
konsumatorit është nën shpejtësinë minimale të 
qasjes së garantuar, atëherë në rastin e tillë do 
të ndiqet procesi i përcaktuar në Parimin nr. 
4.AT & T USA. “  
Linku: https://www.att.com/internet/  

 

“Shpejtësitë mund të ndryshojnë dhe nuk janë 
të garantuara. Kërkesat e shpejtësisë së 
internetit kanë të bëjnë me shpejtësinë 
maksimale të shërbimit të rrjetit. Shpejtësitë 
aktuale ndryshojnë në bazë të faktorëve duke 
përfshirë trafikun e sajtit, kapacitetin e serverit 
të përmbajtjes, faktorët e brendshëm të 
menaxhimit të rrjetit dhe aftësitë e pajisjes dhe 
përdorimin e disa shërbimeve të tjera AT & T.  
Comcast / Xfinity SHBA  
Burimi i informacionit: 
https://www.xfinity.com/resources/internet-
speed.html  
Si përfundim shpejtësitë e internetit mund të 

ndryshojnë si rezultat i faktorëve të lartëcekur 

dhe nuk janë të garantuara. 
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SHTOJCA III 

Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të operatorit „Artmotion‟ 

 

N° Neni i Draft Rregullores 

 

Komentet e përbledhura nga Artmotion  

 

Përgjigja e ARKEP 

1 Neni 13 
Paragrafi 13.1.1 
 
Kualiteti i sherbimit- Parametrat 
qe do te maten 
 
 

Te specifikohet teknologjia e perdorur per 
ofrimin e qasjes ne internet per secilen shpejtesi 
te matur, si radiolink, cable modem, fiber optik, 
etj. 

 

Fshihet në tërësi neni 13.1.1 së bashku me tabelën 

përcjellëse. 

 

2 

Neni 13 
 
Paragrafi 13.2 
 
 

Te specifikohet periudha kohore per numrin e 
defekteve. 

 

Në tabelën në nenin 13.2 janë secifikuar parametrat, 

të cilët kontrollohen nga ARKEP, ndërsa, në 

shtojcën XI dhe XII janë paraqitur formularët e 

raportimit lidhur me këta parametra. Megjithatë me 

qëllim të qartësimit, atëherë ndryshohen Shtojcat XI 

dhe XII me plotësimin e tekstit sa i përket defekteve 

si në vijim: 

 

“Numri i defekteve brenda një viti që kanë të bëjnë me 

një linjë të përdoruesit.” 

 

Komenti PRANOHET 

3 

Neni 13 
 
Paragrafi 13.4 

 

Të specifikohet si do matet sherbimi mes pikes 
fundore dhe KOSIX, kur dim qe KOSIX nuk 
ofron ndonje mundesi per matje deri me tani. 
Te ceket qe KOSIX duhet te ofroj server neutral 
per matjet prej perdoruesve fundor, dhe ky 
server te jete i vendosur ne server room te 
KOSIX ne Fakultetin Teknik. 

 

Neni 13.4 e specifikon se si do të realizohen matjet 

pas implementimit të projektit për Monitorimin e 

parametrave të QoS në Internet. Zgjidhja e 

propozuar në dispozitat përfundimtare është 

zgjidhje e përkohëshme derisa të implementohet 

projekti. 

 

Shih më lartë. 
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N° Neni i Draft Rregullores 

 

Komentet e përbledhura nga Artmotion  

 

Përgjigja e ARKEP 

 

4 

Neni 16 

Matjet e realizuara 

Paragrafi 16.1.6.1 

Te sigurohemi qe numeri i matjeve ne teren 
eshte I njejte per te gjithe Ofruesit e Sherbimit. 

 

Shtohet paragrafi si në vijim: 

 

“Numri i matjeve do të jetë i njëjtë për të gjithë 

operatorët” 

 

Komenti PRANOHET 

5 

Neni 21 

Kualiteti i shërbimit – 

Parametrat që do të maten 

Paragrafi 21.3 

Duhet pasur parasysh paisjen marrese te 
sinjalit dhe sinjalin ne dalje. Secili Ofrues i 
Sherbimit, sherbimin TV e ofron me marres SD 
dhe marres HD dhe rezultati i matjeve te nje 
marresi SD dhe te nje HD me siguri do te jete i 
ndryshem. Te ceket qe do te matet kualiteti i 
SD apo HD. 
 

Ndryshohet neni 21.2.5 si në vijim: 

 

“Vlerësimi i kualitetit të fotografisë së televizionit” 

 

Po ashtu bazuar në praktikat e vendeve tjera, 

ndryshohen edhe nenet si në vijim: 

 

Neni 21.1 ndryshohet si në vijim: 

 

“ARKEP përcakton parametrat e Kualitetit të 

Shërbimit, të cilët mund të  kontrollohen/maten për 

Shërbim të Transmetimit Televiziv.” 

 

Plotësohet dhe ndryshohet emërtimi i nenit 21 i 

Rregullores për kualitet të shërbimeve të      

komunikimeve elektronike si në vijim: “Kualiteti i 

shërbimit për transmetim televiziv”; 

 

Neni 21.3 ndryshohet si në vijim: 

“ARKEP mund të përcaktoj edhe parametra tjerë, të 

cilët mund të maten.” Po ashtu tabela në këtë nen 

fshihet në tërësi. 

 

Fshihen në tërësi nenet: 21.2, 21.4, 22, 23, 24.1, 24.2, 
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N° Neni i Draft Rregullores 

 

Komentet e përbledhura nga Artmotion  

 

Përgjigja e ARKEP 

25, 26 dhe 27. 

 

Ndryshohen nenet 24.3, 24.4 dhe 24.5 si në vijim: 

 

24.1 ARKEP do te kryej matjet mbi bazën e 

ankesave të pranuara  për Operatoret e 

Shërbimit të Transmetimit Televiziv ne rrjetet e 

komunikimeve elektronike.  Në rast se numri i 

ankesave rritet dhe e tejkalon vlerën 0.1% të 

numrit të përgjithshëm të parapaguesve, 

atëherë matjet do të realizohen në baza të 

rregullta dhe operatorët do të obligohen që të 

dorëzojnë në ARKEP deklaratat dhe raportet e 

kualitetit për transmetimin televiziv. 

24.2 Operatori i shërbimit transmetues televiziv, 

sipas kërkesës së ARKEP është i obliguar  t’i ofroj 

ARKEP informatat në lidhje me adresat e 

shfrytëzuesve fundorë  që kanë ankesa në atë 

Operator të Shërbimit  të Transmetimit Televiziv 

rreth kualitetit te shërbimit..  

Matjet e kryera nga ARKEP në baza jo të rregullta 

bëhen në bazë të procedurave të përshkruara në 

Rregulloren e Inspektimit të miratuar nga ARKEP. 

Rezultatet e matjeve mund të bashkëngjiten nëse 

është e nevojshme. 

6 Neni 24 

Matjet e realizuara 

Paragrafi 24.1  

Te ceket kush i cakton expertet per vleresimin e 
fotografise televizive. 
 

Shih përgjigjien më lartë. 

7 Neni 28 Speedtest nga OKLA te jete ne dispozicion ne Neni 13.4 e specifikon se si do të realizohen matjet 
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N° Neni i Draft Rregullores 

 

Komentet e përbledhura nga Artmotion  

 

Përgjigja e ARKEP 

Dispozitat përfundimtare dhe 

hyrja në fuqi 

Paragrafi 28.2 

KOSIX, dhe ky server te jete pike referente per 
matjet nga cdo ISP. Nuk mund te kemi matje 
neutrale dhe te sakta duke perdorur serverin 
speedtest te njerit prej ISP-ve tjera qe eshte i 
lidhur direct ne KOSIX, kjo per arsye te 
kapacitet te linkut qe ofron ISP tjeter deri ne 
KOSIX, ngarkeses se serverit, nderhyrjeve te 
mundshme ndaj IP-ve te ISP tjera, etj. 
 

pas implementimit të projektit për Monitorimin e 

parametrave të QoS në Internet. Zgjidhja e 

propozuar në dispozitat përfundimtare është 

zgjidhje e përkohëshme derisa të implementohet 

projekti. 

 

 


