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Përmbledhje ekzekutive dhe përfundime të analizës së tregut 

Autoriteti Rregullativ Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – ARKEP ose 

Autoriteti), gjatë procesit të analizës së tregut dhe pas analizës së të dhënave të mbledhura nga 

pjesëmarrësit e tregut (ofruesit e shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike mobile), 

përmes pyetësorit përkatës dhe informacioneve tjera shtesë, ka ardhur në konkluzionet, të cilat 

janë përshkruar në pjesën në vijim. 

Përcaktimi i tregut - Pas analizës së zëvendësueshmërisë (‘substitutability’) nga ana e kërkesës 

dhe ofertës së terminimit të thirrjeve në rrjetin individual mobil, si dhe arsyetimeve të dhëna në 

këtë raport, ARKEP ka ardhur në konkludim se terminimi i thirrjeve mobile përfshinë bartjen e 

një thirrjeje me zë përmes një rrjeti mobil nga nyja komutuese (‘switching node’), me ç’rast është 

realizuar (ose mund të realizohet) interkoneksioni deri në pikën fundore/terminuese të rrjetit, si 

dhe përbënë dy tregje të ndara: 

1) Tregu i terminimit të thirrjeve me zë në rrjetin mobil publik të Telekomit të Kosovës sh.a. 

dhe 

2) Tregu i terminimit të thirrjeve me zë në rrjetin mobil publik të IPKO Telecommunications 

LLC 

Dimensioni gjeografik i shërbimit të terminimit në rrjetet e telefonisë mobile është kombëtar, që 

nënkupton tërë territorin e Republikës së Kosovës. 

 

Analiza e tregut - në bazë të analizave të bëra nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike 

(DKE), ARKEP konsideron se Telekomi i Kosovës sh.a. dhe IPKO Telecommunications LLC kanë 

fuqi të ndjeshme në tregun e terminimit të thirrjeve mobile me shumicë, në rrjetet e tyre 

individuale.  

Ky konkluzion mbështetet edhe nga një numër faktorësh përfshirë këtu pjesëmarrjen 100% të 

tregut nga secili operator në ofrimin e terminimit të thirrjeve mobile në rrjetet e tyre. Për më tepër, 

mungesa e konkurrencës dhe mungesa e fuqisë kundërvepruese blerëse në treg, për shkak të 

pengesave teknologjike dhe sistemit “Pala thirrëse Paguan” (“Calling Party Pays”) e kufizojnë 

konkurrencën në të gjitha rrjetet e operatorëve.  

Prandaj, ARKEP konsideron se ndërmarrjet në fjalë kanë FNT, në tregun e terminimit; 

 

 Telekomi i Kosovës sh.a., si ndërmarrje me fuqi të ndjeshme në tregun e terminimit të 

thirrjeve mobile në rrjetin e Telekomit të Kosovës. 

 IPKO Telecommunications LLC si ndërmarrje me fuqi të ndjeshme në tregun e terminimit 

të thirrjeve mobile në rrjetin e IPKO Telecommunications LLC. 
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Detyrimet rregullatore - Bazuar në Ligjin 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si 

– Ligji ose LKE), neni 32 dhe Rregullores për Analizat e Tregut (Ref. Nr.Prot.041/B/14; tutje referuar 

si – Rregullorja e analizës së tragut), respektivisht nenit 6 detyrimet e imponuara për ndërmarrjet 

Telekomi i Kosovës sh.a. dhe IPKO Telecommunications LLC janë: 

 Detyrimi për mos-diskriminim sipas dispozitave të nenit 33 të LKE-së, 

 Detyrimi për transparencë sipas dispozitave të nenit 34 të LKE-së, 

 Detyrimi për ofrimin e qasjes sipas dispozitave të nenit 36 të LKE-së, 

 Detyrimi për kontrollim të çmimit dhe llogaritjen e kostos sipas dispozitave të nenit 40 të 

LKE-së. 

ARKEP vlerëson se të dy operatorët kanë arritur një shkallë të kënaqshme të zhvillimit dhe 

shtrirjes në nivel vendi, prandaj e konsideron të nevojshme imponimin e masave proporcionale.  

Sa i përket detyrimit për kontrollin e çmimeve, si model i propozuar për kontrollin e çmimit dhe 

llogaritjen e kostos së shërbimeve të terminimit të thirrjeve mobile, është modeli i efikasitetit 

krahasues (benchmarking), i cili është paraqitur në Shtojcën 1 të këtij raporti. 
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KAPITULLI  I 

Pasqyrë e Përgjithshme 

 

1.1. Hyrje 

Korniza aktuale rregullatore, respektivisht neni 10, paragrafi 5, neni 31 paragrafët 1) dhe 3) nën-

paragrafi 3.3) dhe nenin 79 paragrafi 2) i Ligjit, si dhe neni 3 paragrafët 1), 3) dhe 4) neni 4 

paragrafi 3.13) e  Rregullorës për analizat e tregut, e obligon ARKEP-in që të kryej analizat e 

tragut për të përcaktuar ndërmarrjet me Fuqi të Ndjeshme në Tregjet përkatëse (tutje referuar si - 

FNT)  dhe konform gjetjeve nga analiza të vendosë detyrimet/obligimet ndaj ndërmarrjeve në 

fjalë.  

Bazuar në dokumentet e referuara si më lartë, respektivisht nenin 31, paragrafi 3) të Ligjit  dhe 

nenin 3 paragrafët 1), 3) dhe 4)  të Rregullores për Analiza të Tregut, ARKEP mund të filloj një 

analizë të tregut me kërkesë të justifikuar të ndërmarrjeve apo të institucioneve tjera shtetërore 

ose me vetë-iniciativë. 

Analiza e tregut është iniciuar me Vendimin Nr.644 të Bordit të ARKEP-së për “Analizën e Tregut 

të Telefonisë Mobile” të datës; 27/05/2015 (Ref. Nr.Prot. 020/B/15). Kjo analizë ka për qëllim të 

sigurojë një konkurrencë më efektive në fushën e komunikimeve elektronike dhe të parandaloj 

abuzimet e mundshme nga ana ndërmarrësve të përcaktuar me FNT.  

Sipas Vendimit të referuar më lartë tregu, subjekt i analizës është si në vijim:  

 Terminimi i thirrjeve me zë në rrjetet mobile individuale 

ARKEP, gjatë periudhës së analizës së tregut ka analizuar pyetësorët e plotësuar nga operatorët, 

të shoqëruar edhe me dokumentet tjera përcjellëse: 

1) Telekomi i Kosovës sh.a., të dorëzuar më datë 14/08/2015 (Ref. ARKEP Nr.Prot. 765/2/15); 

2) IPKO Telecommunications LLC, të dorëzuar më datë 17/08/2015 (Ref. ARKEP Nr.Prot. 

768/2/15); 
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Rregullorja për Analizat e Tregut, neni 3.10 dhe Udhëzuesi për procedurat e këshillimit me 

publikun, parasheh periudhën jo më të shkurtër se tridhjetë (30) ditë  për procedurën e këshillimit 

publik të dokumenteve (Raportit dhe Vendimeve) përpara se ato të hyjnë në fuqi. 

Megjithë faktin se analiza e tregut të terminimit të thirrjeve me zë në rrjetet mobile është zhvilluar 

gjatë vitit 2012 (Ref. Vendimi Nr.153 Nr.Prot.069/B/11), duke pasur parasysh faktin se nuk është 

administruar procesi i këshillimit publik, atëherë kjo Analizë e tregut të telefonisë mobile e 

iniciuar me vendimin nr.644 zhvillohet duke u bazuar në të dhënat e reja të mbledhura deri në 

vitin 2014. Kjo analizë zhvillohet pas analizës së tregut të linjave me qira të përfunduar në vitin 

2013 që ka rezultuar me heqjen e detyrimeve për Telekomin e Kosovës SH.A. (ish PTK sh.a.), si 

dhe analizës së tregjeve të telefonisë fikse, të përfunduar gjatë vitit 2011, e cila rezultoi me 

publikimin e vendimeve për definim (gjithësej 7 vendime; Ref. Vendimet Nr.173 - 179) dhe FNT 

(gjithësej 8 vendime; Ref. Vendimet 180-187) më 29 shkurt 2012.  

Ky dokument është hartuar në bazë të metodologjisë për përkufizimin e tregut përkatës dhe 

kritereve për përcaktimin e ofruesve me fuqi të ndjeshme në treg (tutje referuar si - OFNT) të 

paraparë në Rregulloren për Analizat e tregut, dhe bazuar në rezultatet e dala nga kjo analizë, 

ARKEP do të përcaktoj detyrimet që duhet t’iu  imponohen ndërmarrjeve me FNT.  

Poashtu gjatë analizës së tregjeve janë marrë parasysh Direktivat, Udhëzimet dhe Rekomandimet 

e Bashkimit Evropian, gjithnjë në atë masë sa janë në përputhje me Kornizën ligjore në fuqi dhe 

është marrë parasysh gjendja aktuale e tregut në Republikën e Kosovës. Më konkretisht, janë 

marrë parasysh dokumentet si në vijim: 

1) Direktiva 2002/21/EC të Parlamentit dhe Këshillit Evropian të datës 7 mars 2002 për 

Rrjetat dhe Shërbimet e Komunikimeve Elektronike (Direktiva Kornizë) të ndryshuar me 

Direktiven 2009/140/EC,  

2) Rekomandimi i Komisionit Evropian idatës 11 shkurt 2003, mbi produktet dhe shërbimet 

relevante të tregjeve të ndjeshme në rregullimin ex-ante (2003/311/EC), 

3) Direktiva 2009/140/EC e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e datës 18 dhjetor 2009 

4) Rekomandimi i datës 17 dhjetor 2007 mbi produktet dhe shërbimet relevante të tregjeve të 

ndjeshme në rregullimin ex-ante (2007/879/EC);  

5) Udhërrëfyesi i Komisionit Evropian (tutje referuar si – Udhërrëfyesi i KE) mbi analizën e 

tregjeve dhe vlerësimin e fuqisë së ndjeshme në treg sipas kornizës rregullatore për rrjetet 

dhe shërbimet e komunikimeve elektronike (2002/C 165/03), 

6) Pozicioni i përbashkët i ERG1 për simetrinë në shkallën e terminimit të thirrjeve fikse dhe 

mobile (ERG (07) 83 final 080312), 

7) Rekomandimi i Komisionit i datës 7 maj 2009 për trajtimin rregullator të shkallës së 

terminimit fiks dhe mobil në BE (2009/396/EC). 

                                                           
1
 ERG. ERG’s Common Position on Symmetry of Fixed Call Termination Rates and Symmetry of Mobile Call 

Termination Rates. Publication. 
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1.2. Definimi i termeve/shprehjeve 

Termat dhe shprehjet në vijim do të kenë këtë kuptim si në vijim: 

Thirrje – një lidhje e krijuar nga mjetet e shërbimeve telefonike të disponueshme  për publikun  duke lejuar 

komunikimin e dy-anshëm në një kohë reale. 

Operator– një ndërmarrës i cili ofron apo është autorizuar të ofrojë një rrjet të telekomunikimeve publike 

apo një pajisje të lidhur. 

Qasja – nënkupton vënien në funksion të infrastrukturës së telekomunikimit, duke përfshirë ndërtesat, 

rrjetet dhe/apo shërbimet për një ndërmarrës tjetër sipas kushteve të përcaktuara, në baza ekskluzive dhe jo-

ekskluzive, me qëllim të ofrimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike. Qasja ndër të tjera përfshinë:  

1) Qasje në elementet e rrjetit dhe pajisjeve të lidhura, të cilat mund të përfshijnë lidhjen e pajisjeve 

me mjete fikse dhe jo-fikse (në veçanti kjo përfshinë qasjen e “local loop” – lakun lokal dhe të 

pajisjeve dhe shërbimeve të nevojshme për të ofruar shërbime përtej “local loop” – lakut lokal) 

2) Qasje në infrastrukturën fizike duke përfshirë ndërtesat, tubacionet dhe shtyllat  

3) Qasje në sistemin e softuerit duke përfshirë sistemin mbështes operativ  

4) Qasje në përkthimin e numrave apo sistemeve të cilat ofrojnë funksion ekuivalent 

5) Qasje në rrjetet mobile dhe fikse, në veçanti për ‘roaming’ 

6) Qasje në sistemet me qasje të kushtëzuar për shërbimet televizive dixhitale 

7) Qasje në rrjetet e shërbimeve virtuale. 

Konkurrenca efektive – tregu në të cilin asnjë ndërmarrje nuk klasifikohet si ndërmarrje me fuqi të 

ndjeshme në treg. 

Tregu përkatës - tregu nga aspekti i shërbimeve/produkteve të ofruara në një zonë gjeografike të 

përcaktuara sipas rregullave të dhëna në Rregulloren për Analizat e Tregut. 

Shërbim i komunikimeve elektronike –shërbimi që zakonisht ofrohet me pagesë, i cili përftohet, tërësisht 

ose pjesërisht, nga përcjellja e sinjaleve përmes rrjeteve të komunikimeve elektronike, që përfshin shërbimet e 

telekomunikacioneve dhe shërbimet e transmetimit në rrjetet e përdorura për transmetime radio-televizive 

dhe në rrjetet e televizionit kabllor, por duke përjashtuar shërbimet, të cilat ofrojnë përmbajtje nëpërmjet 

rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike, ose që ushtrojnë kontroll redaksional ndaj përmbajtjes 

së ofruar për transmetimin, duke përdorur rrjetet ose shërbimet e komunikimeve elektronike. Ai nuk 

përfshin shërbimet e shoqërisë së informacionit, të cilat nuk përbëhen, tërësisht ose pjesërisht, nga përcjellja 

e sinjaleve në rrjetet e komunikimeve elektronike. 

Interkoneksioni – lidhja fizike apo logjike e rrjeteve të komunikimeve publike të përdorura nga 

ndërmarrësi i njëjtë apo i ndryshëm, në mënyrë që t’u lejoj përdoruesve të një ndërmarrësi të komunikojnë 

me përdoruesit e të njëjtit apo ndërmarrësit tjetër, apo të ketë qasje në shërbimet e ofruara nga ndonjë 

ndërmarrës tjetër. Interkoneksioni është një lloj i qasjes specifike. 
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Ndërmarrësi - një person fizik ose juridik apo një grup i personave të lidhur nga qëllimi i përbashkët, që 

është i angazhuar në aktivitete të telekomunikimit në Republikën e Kosovës. 

Rrjeti publik fiks – rrjeti në të cilin pikat fundore janë të vendosura në vende të fiksuara; 1.30. Rrjet 

publik i komunikimeve mobile – rrjeti në të cilin pikat fundore nuk janë të vendosura në vende të fiksuara; 

Rrjet publik i komunikimeve mobile – rrjeti në të cilin pikat fundore nuk janë të vendosura në vende të 

fiksuara; 

Rrjet i komunikimeve elektronike - sistemi i transmetimit dhe, nëse ekzistojnë, pajisjet e komutimit ose 

rutinimit dhe resurset tjera, duke përfshirë elementet e rrjetit që nuk janë aktive, të cilat lejojnë përcjelljen e 

sinjaleve nëpërmjet përcjellësve, radios, mjeteve optike ose mjeteve të tjera elektromagnetike, duke përfshirë 

rrjetet satelitore, rrjetet fikse (me komutim të qarqeve ose me komutim të paketave, përfshirë internetin), 

rrjetet mobile tokësore, sistemet e kabllove elektrike në raste kur ato përdoren për transmetimin e sinjaleve, 

rrjetet e përdorura për transmetimet radiotelevizive dhe të televizionit kabllor, pavarësisht nga tipi i 

informacionit të bartur, 

Oferta Referuese – kushtet e bëra publike nga një operator, sipas të cilës ai bën një zotim për t’i ofruar 

qasje çdo ndërmarrësi, i cili kërkon një qasje të tillë. 

Vetë-furnizimi - skicimi hipotetik i furnizimit për shërbime me shumicë nga aktiviteti biznesor i një 

operatori tek aktiviteti biznesor i operatorit të njejtë, në kuptim të asaj se ajo do t’i ofrohet palëve të treta 

(p.sh. furnizimi me informacione me shumicë nga qasja në rrjetin e aktivitetit biznesor të një operatori tek 

dega e shitjes me pakice e operatorit të njëjtë, për të krijuar shërbime finale të shitjes me pakicë). 

Të gjitha termet tjera do të jenë si në Ligj dhe Rregulloret e miratuara nga ARKEP. 

 

1.3. Metodologjia e analizës së Tregjeve 

Metodologjia e Analizës së Tregut është e bazuar në Rregulloren e Analizës së Tregut dhe në 

vijim do të përshkruhet shkurtimisht.  

Sipas nenit 3.6 të Rregullores së Analizës së Tregut gjatë procesit të analizës së tregut, ARKEP 

duhet të veprojë në përputhje me Ligjin dhe të marrë parasysh Direktivat, udhëzimet dhe 

rekomandimet e adoptuara nga Komisioni Evropian deri në atë masë sa ato të jenë në përputhje 

me Ligjin dhe Rregulloren.  

1.3.1. Procedurat e analizave të tregut 

Procedurat për analizat e tregut përfshijnë fazat në vijim: 

 Përcaktimi i tregut përkatës (produkte/shërbime dhe kufijtë gjeografik), karakteristikat e 

të cilave mund të jenë të tilla sa për të justifikuar imponimin e detyrimeve rregullatore ex-

ante, 
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 Analizat, nëse një treg përkatës është konkurrues në mënyrë efektive dhe në rast se nuk 

është konkurrues në mënyrë efektive, identifikimi i ndërmarrësve me FNT në atë treg, 

 Imponimi, amendamentimi dhe/apo tërheqja nga detyrimet rregullatore ex-ante, të 

referuara në Nenin 6 të Rregullores për Analizat e Tregut. 

ARKEP gjatë procesit të analizës së tregut, ka përdorur informacione të mbledhura në mënyrë të 

drejtpërdrejtë nga pjesëmarrësit e tregut, përmes pyetësorit për analizën e tregut të terminimit në 

rrjetet individuale publike (të dhënat e kërkuara përshijnë periudhën kohore prej vitit 2010 deri 

më 2014), informacione të ofruara për ARKEP si pjesë e kërkesave për statistika periodike, si dhe 

informacione tjera të mbledhura përmes burimeve publike. Pyetësorët u janë dërguar të gjitha 

palëve të interesit: Telekomi i Kosovës sh.a. dhe IPKO Telecommunicatons LLC (IPKO).  

Gjatë periudhës një mujore të këshillimit publik, ARKEP do të ofrojë një mundësi për 

ndërmarrësin(it), i cili është emëruar si OFNT me draft-vendim, për të pasur qasje të plotë në 

informacionet, në të cilat është bazuar draft-vendimi. Poashtu duhet të theksohet se ARKEP ka 

informuar Autoritetin Kosovar të Konkurrencës (tutje referuar si - AKK) mbi procesin e analizës së 

tregjeve. Gjithashtu, ARKEP dhe AKK kanë nënshkruar një Memorandum të Mirëkuptimit më 

datë 21 shtator 2011 (Ref. ART Nr.Prot 556/2/11), ku në mes të tjerave neni 3 parasheh 

bashkëpunimin midis dy autoriteteve për përcaktimin e OFNT-ve. 

Përfundimisht ARKEP, pas përfundimit të procedurave të lartë përmendura do të publikoj në 

faqen zyrtare të internetit2 vendimet finale mbi rezultatet e analizës së tregut. ARKEP do ta 

informojë ndërmarrësin(it), brenda tre (3) ditëve të punës për miratimin e vendimit, me të cilin 

është përcaktuar si ndërmarrës me FNT. 

1.3.2. Përcaktimi i Tregjeve Përkatëse 

Në kuadër të analizave të kryera nga ARKEP me qëllim të vlerësimit të konkurrencës efektive në 

tregun përkatës, analiza e një tregu fillon me shqyrtimin e produkteve dhe shërbimeve që 

konsiderohen të jenë pjesë e të njëjtit treg. Bazuar në Rregulloren për Analizat e Tregut, ARKEP 

ka përcaktuar tregun përkatës në bazë të këtyre dy karakteristikave: 

 Produktet/shërbimet e tregut përkatës dhe 

 Kufijtë gjeografik të tregut 

Bazuar në Rregulloren për Analizat e Tregut, neni 4.2, përkufizimi i tregut përkatës i 

produktit/shërbimit është: 

“Produktet/shërbimet e tregut përkatës përfshijnë të gjitha produktet apo shërbimet që janë të 

këmbyeshme apo të zëvendësueshme në mënyrë të mjaftueshme, jo vetëm nga aspekti i  

karakteristikave të tyre objektive, vetitë e të cilave janë të përshtatshme në mënyrë të veçantë për t’i 

                                                           
2 "Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare" Web. http://www.arkep-rks.org/  
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përmbushur nevojat konstante të konsumatorëve, çmimet e tyre ose qëllimin e përdorimit, por 

gjithashtu edhe në aspektin e kushteve të konkurrencës dhe/apo strukturës së ofertës dhe kërkesës në 

tregun përkatës”. 

Bazuar në Rregulloren për Analizat e Tregut, neni 4.8, përkufizimi i tregut përkatës gjeografik 

është: 

“Tregu përkatës gjeografik nënkupton hapësirën në të cilën ndërmarrësit janë të përfshirë në ofertat 

dhe kërkesat e produkteve apo shërbimeve përkatëse, hapësirë në të cilën kushtet e konkurrencës janë 

të njëjta apo homogjene në mënyrë të mjaftueshme dhe të cilat mund të dallohen nga hapësirat 

fqinje ku kushtet ekzistuese të konkurrencës janë dukshëm të ndryshme.” 

Përkufizimet e mësipërme janë bazuar në përkufizimet e dhëna në Udhërrëfyesin e KE, 

respektivisht pikat 44 dhe 56.  

Bazuar në nenin 4.4 të Rregullores për Analizat e Tregut, ARKEP ka të drejtë të ndryshojë 

përcaktimet fillestare të tregjeve përkatëse. Duke e bërë një gjë të tillë, ARKEP duhet të vlerësoj 

nëse tregu i ri i përcaktuar i përmbush tri kriteret në vijim: 

 Prezenca e barrierave të larta dhe jo–kalimtare për të hyrë në treg, të cilat mund të jenë të 

natyrës strukturore, rregullatore apo ligjore; 

 Një strukturë e tregut e cila nuk synon drejt konkurrencës efektive brenda një intervali 

përkatës kohor. Aplikimi i këtij kriteri përfshinë edhe ekzaminimin e gjendjes së 

konkurrencës pas barrierave të hyrjes, dhe 

 Pamjaftueshmëria e ligjit të konkurrencës që në mënyrë adekuate t’i adresojë dështimet e 

tregut 

ARKEP nuk e përcakton tregun përkatës, i cili është i ndryshëm nga tregjet e listuara në nenin 4.3 

të Rregullores për Analizat e Tregut, për qëllimet e analizës së tregut sipas kësaj rregulloreje, 

përderisa një treg i tillë nuk i përmbushë kriteret e lartshënuara.  

1.3.3. Kriteret për përcaktimin e OFNT 

Një ndërmarrës do të identifikohet si OFNT kur ai të jetë përcaktuar me vendim të ARKEP-it, 

duke u bazuar në analizat e tregut, dhe do të llogaritet si i tillë derisa ARKEP të vendos ndryshe 

me një vendim të ri duke u bazuar në analiza tjera të tregut. 

Analiza e tregut për përcaktimin e OFNT merr parasysh zhvillimet e deritashme si dhe 

njëkohësisht tendencën për të ardhmen (Forward Looking), pasi mungesa e konkurrencës në të 

kaluarën nuk do të thotë se një treg nuk ka tendencë për të qenë konkurrues në të ardhmen si 

situatë në treg, e cila mund të ndryshojë dhe sapo të mirret vendimi i rregullatorit mund të mos 

jetë relevant për ambientin e ndryshuar. Prandaj sipas nenit 3.13 të Rregullores së Analizës së 
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Tregut, ARKEP do ta rishikojë secilin treg në qoftë se pritet të ndryshohet konkurrenca në treg 

dhe secili nga rishikimet e tilla nuk duhet të ndodhë më vonë se tre (3) vite pasi që analiza e 

fundit e tregut të jetë realizuar. Gjithashtu, duhet të kemi parasysh se në raste të veçanta, 

periudha e analizës së tregut pasuese të një tregu të veçantë mund të zgjatet deri në tri (3) vjet 

shtesë, me një vendim të arsyetuar të ARKEP.   

Ekzistenca e operatorëve me FNT në tregun përkatës presupozon që nuk ka konkurrencë efektive 

dhe në mënyrë që të zgjidhen problemet e konkurrencës të identifikuara gjatë procesit të analizës 

së tregut, paraqitet nevoja të imponohen masat (detyrimet) rregullatore ex-ante për operatorët me 

FNT. Njëkohësisht në rast se analiza arrinë në përfundim se tregu përkatës është në konkurrencë 

efektive, pra kur nuk ka identifikuar ndonjë operator me FNT, atëherë ARKEP nuk do të vendosë 

detyrime apo tërheq të gjitha detyrimet ekzistuese, në rast se ndonjë detyrim i tillë është vendosur 

ndaj ndërmarrjeve, të cilat kanë FNT në të kaluarën në kontekstin e tregut përkatës. 

Neni 30, i Ligjit specifikon se: 

 “Ndërmarrësi do të konsiderohet që ka fuqi të ndjeshme tregu (FNT) nëse ai, ose bashkë me të tjerët 

ka një pozitë ekuivalente mbizotërimi, pra një pozitë të forcës ekonomike që i jep fuqi që të veprojë në 

nivel të konsiderueshëm në mënyrë të pavarur nga konkurrentët, klientët dhe shfrytëzuesit fundor”. 

Autoriteti do të vendosë çfarë kritere të shfrytëzohen kur bëhet matja e fuqisë së tregut të një 

ndërmarrësi në fjalë duke u bazuar në karakteristikat e tregut përkatës. Mirëpo, ekzistenca e 

pozitës FNT nuk mund të arrihet vetëm në bazë të madhësisë së ndarjes së tregut. Pozita 

dominuese gjendet duke ju referuar një numër kriteresh, të cilat mund të jenë: 

 

 Ndarja e tregut: Autoriteti vendosë se cilat janë kriteret më të përshtatshme për matjen e 

ndarjes së tregut, p.sh.: ndarja e tregut mund të vlerësohet sipas të hyrave, shumës së 

produkteve (shërbimeve) të ofruara, duke përfshirë produktet (shërbimet) e vetë-

furnizuara. Duke marrë parasysh praktikat e KE-së, ndërmarrjet me pjesëmarrje në treg 

më të vogël se 25% sipas të gjitha gjasave nuk mund të gëzojnë pozitën e fuqisë (së vetme) 

dominuese në treg. Normalisht, nëse ndërmarrjet kanë ndarje të tregut prej mbi 40%, 

atëherë kjo paraqet shqetësimet për mundësinë e ekzistimint të pozitës dominonte në treg. 

Ndarjet e tregut shumë të larta (P.sh. më shumë se 50%) janë dëshmi e fuqishme e 

ekzistencës së pozitës dominuese. 

Mirëpo, vetëm lartësia e ndarjes së tregut nuk është e mjaftueshme për të përcaktuar 

posedimin e FNT, përndryshe FNT mund të gjendet edhe me pjesëmarrje në treg prej më 

pak se 40%. Për këtë qëllim, Autoriteti mund të realizojë analizë dinamike të pjesmarrjes 

së tregut brenda një periudhe të caktuar kohore; 

o kontrolli i infrastrukturës jo lehtë e duplifikueshme; 

o përparësitë teknologjike ose superiore; 

o mungesa e fuqisë ose fuqi e ulet kundërvepruese blerëse; 
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o madhësia e përgjithshëm e ndërmarrjes, qasje e lehtë apo e privilegjuar në tregjet e 

kapitalit/resurset financiare; 

o diversitet/shumëllojshmëri e produkteve/shërbimeve (p.sh.: pako e produktet ose 

shërbimet ‘bundled’); 

o ekonomia e shkallës dhe fushëveprimit, 

o integrimi vertikal, 

o rrjet shumë i zhvilluar i shpërndarjes dhe shitjes, 

o mungesa e konkurrencës potenciale, 

o barrierat e zgjerimit. 

Autoriteti mund të konsideroj dy ose më shumë ndërmarrje të jenë në pozitë dominuese 

kolektive, kur ato kanë pozitë kryesisht të njejtë (substanciale) në raport me përdoruesit dhe 

konkurrentët sikurse ka një kompani e vetme në qoftë se është në një pozitë dominuese, me kusht 

që nuk ka konkurrencë efektive ndërmjet tyre. Mungesa e konkurrencës mund të jetë si pasojë e 

ekzistencës së lidhjeve në mes të kompanive, mirëpo, ekzistenca e lidhjeve të tilla nuk është 

parakusht për të gjetur pozitën dominuese kolektive. Ajo mund të gjendet në një treg, struktura e 

të cilit konsiderohet të jetë ndihmëse në efektet koordinuese (p.sh.: tregu oligopolistik). Pozita 

dominuese kolektive mund të gjendet në rastet kur tregu i përmbushë një numër të 

konsiderueshëm të karakteristikave, veçanërisht në aspektin e përqendrimit të tregut, 

transparencës dhe karakteristikave tjera si: 

o tregu i pjekur; 

o rritja stagnuese ose modeste e kërkesës; 

o elasticitet i ulët i kërkesës; 

o produkte homogjene; 

o strukturë të ngjashme të kostos; 

o ndarje të ngjashme të tregut, 

o mungesa e inovacioneve teknike, teknologji e pjekur, 

o mungesa e kapacitetit tepricë, 

o barrierat e larta për hyrje, 

o mungesa e fuqisë kundërvepruese blerëse, 

o mungesa e konkurrencës potenciale, 

o lidhjet e ndryshme joformale ose lidhje tjera në mes të ndërmarrjeve përkatëse, 

o mekanizmat e shpagimit, 

o mungesa apo reduktimi i fushëveprimit për çmim konkurrues. 

Ndërmarrja do të identifikohet që ka FNT atëherë kur përcaktohet me vendim të Autoritetit, 

bazuar në një analizë të tregut, dhe do të konsiderohet si e tillë derisa Autoriteti përcakton me 

vendim të saj, bazuar në një analizë tjetër të tregut që ndërmarrja nuk ka FNT.  
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1.3.4. Imponimi i detyrimeve rregullatore ex-ante 

Rregullimi ex-ante (ang. ‘In advance’ ose ‘paraprak’), është një nga format kryesore të rregullimit të 

tregut, i cili ka për qëllim krijimin e kushteve për një konkurrencë efektive në treg dhe 

parandalimin e abuzimit nga ana e ndërmarrjeve me FNT. Rregullimi ex-ante në përgjithësi 

nënkupton rregulla ose deturime për OFNT, të cilat duhet t’i zbatojnë dhe mund të përfshijnë: 

 Një detyrim, i cili nënkupton një/disa veprime që duhet të realizohen, 

 Një ndalesë, e cila nënkupton një/disa veprime që nuk duhet të realizohen dhe 

 Një lejim i kushtëzuar, i cili nënkupton zbatimin e masave të caktuara rregullatore 

parandaluese, në rast të administrimit të veprimeve të caktuara nga OFNT. 

Ndërmarrësi, i cili emërohet nga ARKEP si OFNT, duhet t’i përmbushë detyrimet përkatëse të 

parapara me Ligj dhe Rregulloren për Analizat e Tregut. 

Në vijim janë listuar detyrimet, të cilat mund t’u imponohen ndërmarrësve me FNT bazuar në 

Ligj dhe Rregulloren për Analizat e Tregut: 

 Detyrimi për kontrollim të Çmimit, 

 Detyrimi për ndarjen e llogarisë, 

 Detyrimi i qasjes, 

 Detyrimi për transparencë, 

 Detyrimi për mos-diskriminim.  

1.4. Pasqyrë e tregut të telefonisë mobile  

Sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia e statistikave të Kosovës (tutje referuar si - ASK), 

Republika e Kosovës ka rreth 1,804,9443 banorë dhe ka një sipërfaqe prej 10 908 km². Llogaritet se 

në Kosovë janë rreth 295,070 ekonomi familjare dhe rreth 32,000 njësi biznesi aktive. Këto shifra 

tregojnë madhësinë gjeografike të Kosovës, e cila rrjedhimisht reflekton madhësinë e tregut të 

shërbimeve të komunikimeve elektronike/rrjeteve në dispozicion. Megjithatë, në dekadën e 

fundit sektori i komunikimeve elektronike ka shënuar një rritje simbolike si nga numri i 

operatorëve po ashtu edhe për nga gama e produkteve/shërbimeve të ofruara. Një përmirësim i 

dukshëm në cilësinë e ofrimit të shërbimeve telekomunikuese është prezent që nga fundi i vitit 

2007 me futjen e konkurrencës në tregun e telefonisë mobile.  

                                                           
3Agjencia E Statistikave Të Kosovës." web. http://ask.rks-gov.net/  ASK Vlersimi i popullsisë për vitin 2014  
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Gjatë vitit 2014, kontributi i sektorit të komunikimeve elektronike në bruto produktin vendor 

ishte rreth 3.56%(të hyrat nga sektori i komunikimeve elektronike  = € 192,207,535; BPV = €5,392 

million), shifër kjo që tregon një kontribut të ndjeshëm në zhvillimin ekonomik të vendit.4 

Momentalisht nё Kosovë operojnë dy operatorë autorizuar për ofrimin e rrejtit dhe shërbimeve  tё 

telefonisë mobile: 

 Telekomi i Kosovës (VALA), i licencuar/autorizuar nga ARKEP në vitin 2004 për ofrimin 

e shërbimeve të telefonisë mobile,  

 IPKO Telecommunications LLC, i licencuar/autorizuar nga Rregullatori në vitin 2007 për 

ofrimin e shërbimeve të telefonisë mobile. 

 

Krahas dy operatorëve të liçensuar MNO (Mobile Network Operator) të përmendur me lartë, janë 

ekzistojnë edhe dy ofrues tjerë të shërbimeve mobile virtuale (MVNO)5:  

 Dukagjini Telecommunications sh.a. (d3mobile), i licencuar/autorizuar nga ARKEP në 

vitin 2008 për ofrimin e shërbimeve mobile, 

 Dardafon.net L.L.C. (ZMobile), i licencuar/autorizuar nga ARKEP në vitin 2008 për 

ofrimin e shërbimeve mobile, 

 

 
 

FIGURA 1: Struktura (Pjesëmarrësit) e tregut të telefonisë mobile në Kosovë 

Situata aktuale e Republikës së Kosovës në tregun e komunikimeve elektronike krahasuar me 

vendet tjera është plotësisht e ndryshme. Mungesa e kodit Kombëtar ka krijuar një situatë  jo të 

favorshme qoftë për operatorët ashtu edhe për përdoruesit (konsumatorët) dhe në përgjithësi 

tregun e komunikimeve elektronike. Mungesa e këtij kodi ka kushtëzuar që operatorët në Kosovë 

të arrijnë marrveshje me operatorët e vendeve tjera, respektivisht Monaco Telekom International 

në rastin e operatorit Telekomi i Kosovës SH.A. dhe Telekom Sllovenije për operatorin IPKO, me 

                                                           
4 Për me tepër informata rreth te dhënave të sektorit të telekomunikacionit vizitoni linkun: http://arkep-
rks.org/?cid=1,162  
5 Operatori VALA ka marrëveshje komerciale me Z Mobile, ndërsa IPKO LLC me d3 Mobile.  

 IPKO-mobile 
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qëllim të shfrytëzimit të kodeve kombëtare të shteteve të tyre, në mënyrë që përmes tyre të rutojë 

përkatësisht të terminojnë dhe origjinojnë thirrje ndërkombëtare. 

Aktualisht në Kosovë, ’rutimi’ i thirrjeve  ndërkombëtare në ardhje (‘Incoming’) dhe në shkuarje 

(‘Outgoing’) nga të dy operatorët (përfshirë MVNO) realizohet duke shfrytëzuar kodet kombëtare 

telefonike të dy shteteve (+377 Monako dhe +386 Sllovenisë). Gjithashtu, operatori Vala 

shfrytëzon kodin shtetërorë dhe të rrjetit, të cilët janë 212 dhe 01, ndërsa, operatori IPKO 

shfrytëzon 293 dhe 43 si kode shtetërore dhe të rrjetit. 

Telekomi i Kosovës shfrytëzon dy kode të ndara për telefoni fikse dhe mobile (+381 dhe +377), 

ndërsa IPKO shfrytëzon dy kode të ndara për telefoni fikse dhe mobile (+381 dhe +386). Si 

rrjedhojë, në Kosovë është imponuar ndërtimi i tri nyjeve telekomunikuese ndërkombëtare për 

origjinim dhe terminim të thirrje përmes të dy rrjeteve (mobil dhe fiks). 

Për shkak se të gjithë operatorët që aktualisht operojnë në Republikën e Kosovës kanë portat e 

tyre ndërkombëtare, mungesa e kodit kombëtarë nënkupton që edhe hyrësit e ri do të duhet të 

bëjnë zgjidhje të ngjashme (shfrytëzimin e kodit të ndonjë shteti tjetër). Kjo deri më tani ka 

paraqitur barrierë të lartë për hyrje në tregun respektiv të operatorëve të rinj dhe inovativ si dhe 

zvogëlon konkurrencën në tregun e rutimit të thirrjeve ndërkombëtarë, duke pamundësuar 

pothuajse zbatimin e portabilitetit apo bartshmërisë së numrit në mes të operatorëve të telefonisë 

mobile.  

Megjithatë, me marrjen e kodit shtetëror telefonik sipas marrëveshjes së telekomunikacionit pritet 

që të eliminohet kjo barrierë. 

Numri i përdoruesve aktiv6 të telefonisë mobile në fund të vitit 2014 ka arritur në shifrën 

1,731,291 që shënon një rritje prej 5.3% në krahasim me numrin e përdoruesve në fund të vitit 

2013, respektivisht 87,862 përdoruesë.  

Në figurën 2 është paraqitur numri i përdoruesve të telefonisë mobile dhe fikse për periudhën 

2010 – 2014. 

 

                                                           
6 Vendimi i ART-së  Nr.22 i datës 15 qershor 2010 (ART Nr.prot.45/1/10) i definon përdoruesit aktiv të numrave mobil 
fiks dhe jo-gjeografik.  

Përdorues aktiv mobil: Prepaid, është çdo përdorues i cili e ka përdorur njërin nga shërbimet telekomunikuese me 
pagese apo ka mbushur llogarinë e tyre brenda periudhës tremujore (3). Postpaid, është çdo përdorues i cili ka kontratë 
valide me ofruesin e shërbimeve të telefonisë mobile.  

Përdorues aktiv fiks: është çdo përdorues i cili ka kontratë valide me ofruesin e shërbimeve të telefonisë fikse. 
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TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4

2010 2011 2012 2013 2014

Fikse 83,621 92,801 88,716 88,372 88,689 87,981 85,805 86,014 85,295 85,035 84,424 81,603 82,635 81,341 80,141 78,639 75,558 76,458 82,281 64,297

Mobile 1,512,551 1,468,002 1,537,183 1,451,747 1,482,635 1,410,644 1,520,442 1,478,944 1,467,598 1,522,841 1,668,895 1,663,844 1,655,674 1,686,699 1,786,622 1,643,429 1,582,042 1,598,652 1,763,728 1,731,291
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FIGURA 2: Numri përdoruesve mobil dhe fiks 2010 deri në 2014 (Burimi; Të dhënat statistikore periodike të 

operatoreve) 

 

Shkalla e penetrimit të telefonisë mobile ka shënuar një rritje të vazhdueshme, për dallim nga 

telefonia fikse, ku vërehet një rritje shumë e vogël gjatë kohës së fundit. Në figurat në vijim është 

paraqitur shkalla e penetrimit të telefonisë mobile dhe fikse gjatë viteve 2010-2014. 

 

 

FIGURA 3: Ecuria e penetrimit te telefonisë mobile 2007-2014 (Burimi; Te dhënat statistikore periodike te 

operatoreve) 

Te ardhurat totale nga sektori i telefonisë mobile gjate vitit 2014 kanë qenë 141,937,725.96 EUR, që 

përbënë rreth 73.85% të të hyrave të përgjithshme nga tregu i komunikimeve elektronike, e cila në 

krahasim me vitin 2013 ka shënuar nje rënie prej 17.7%. Në figurën 4 është paraqitur ndarja e 

tregut sipas të ardhurave gjatë viteve 2007- TM2 2015.  

 

FIGURA 3: Penetrimi i telefonisë mobile dhe fikse  2007-2011 (Burimi; Te dhënat statistikore periodike te operatoreve) 

Të ardhurat totale nga sektori i telefonisë mobile gjatë vitit 2014 kanë qenë 141,937,735.96 euro, që 

përbënë rreth 73.85% të të hyrave të përgjithshme nga tregu i komunikimeve elektronike, 

respektivisht ka shënuar një rënie prej 17.7% në krahasim me vitin 2013. Në figurën 4 është 

paraqitur ndarja e tregut sipas të ardhurave gjatë viteve 2010-2014. 
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FIGURA 4: Ndarja e tregut të telefonisë mobile në bazë të të hyrave 

1.4.1 Struktura e rrjetit të operatorëve mobil 

Të dy operatorët e rrjetit (MNO) Telekomi i Kosovës sh.a./Vala dhe IPKO Telecommunications 

LLC ofrojnë shërbime pothuajse në tërë territorin e Republikës së Kosovës, me një mbulueshmëri 

të zonave të banuara (popullsisë) prej 99%, respektivisht territorit në mbi 90%. 

Zonat, në të cilat ka ende pengesa në ofrimin e shërbimeve cilësore dhe në përputhje me 

autorizimet përkatëse të operatorëve, është pjesa veriore e Kosovës. Kjo situatë pritet të ndryshoj 

së shpejti. 

 

FIGURA 5: Mbulueshmeria e operatoreve mobil 
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Në figurat 6 dhe 7 janë paraqitur strukturat përkatëse të rrjetit të operatoreve Telekomi i Kosovës 

/Vala dhe IPKO, duke përfshirë rrjetin bërthamë (core) dhe atë të qasjes.  

 

 

FIGURA 6 - Struktrura e rrejtit të Telekomit të Kosovës  
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FIGURA 7: Struktrura e rrjetit mobil të IPKO-së  
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KAPITULLI II 

Përcaktimi i Tregut 

2.1 Hyrje 

Për të realizuar thirrjet midis rrjeteve dhe për t’u dhënë mundësi përdoruesve (konsumatorëve) të 

tyre që të përdorin shërbimet e ofruara nga operatorë të tjerë, operatorët e rrjeteve telefonike 

duhet të kenë marrëveshje të interkoneksionit me njera-tjetrën. Kërkesa për ketë shërbim vjen nga 

shërbimi me pakicë i thirrjeve të destinuara në rrjetin mobil. Për të përfunduar këtë thirrje, 

operatori ka nevojë për shërbimin e terminimit të thirrjes nga operatori i rrjetit mobil. Nëse një 

përdorues i telefonisë mobile origjinon një thirrje drejt një përdoruesi të një operatori tjetër të 

rrjetit të telefonisë mobile, operatori nga rrjeti i të cilit origjinohet thirrja duhet t’i paguajë 

operatorit, i cili përfundon (terminon) thirrjen, një tarifë për përdorimin e rrjetit, e cila quhet tarifë 

terminimi.  

Shërbimi i terminimit të thirrjeve të ofruara nga operatori i rrjetit mobil duhet të përfshijë edhe 

vet-furnizimin e terminimit nga operatori i rrjetit mobil, d.m.th. terminimi i thirrjeve i ofruar 

palës me pakicë të operatorit të rrjetit mobil (thirrjet e origjinuara dhe të terminuara brenda rrjetit të 

operatorit). 

2.2 Përkufizimi i Tregut 

Neni 4.3.13 i Rregullores për Analizën e Tregut si dhe rekomandimet e KE-së identifikojnë dy 

tregje kryesore me shumicë për rrjetet mobile (Origjinimi dhe terminimi). Një ndër tregjet, të cilat 

komisioni i rekomandon si një treg relevant për vlerësim nga ana e Rregullatorëve është tregu i 

terminimit të thirrjeve me zë në rrjetet individuale mobile. Kjo përfshinë shërbimet e 

interkoneksionit dhe terminimit, shërbime të cilat janë të nevojshme për operatorët për 

përfundimin e thirrjeve në rrjetin publik telefonik mobil. Duke pasur parasysh faktin se tregu i 

terminimit është në listën e të dy rekomandimeve të KE-së të vitit 2003 dhe 2007, si dhe bazuar në 

Rregulloren për analizat e  tregut, ARKEP nuk e konsideron të nevojshme të bëjë një analizë të tre 

kritereve për të përcaktuar nëse ky treg është treg përkatës i justifikueshëm për ndërhyrje ex-ante. 

Në vazhdim, ARKEP ka shqyrtuar përshtatshmërinë e Rekomandimit të KE-së në raport me 

kushtet e tregut në Kosovë për të përcaktuar shërbimet e terminimit të thirrjeve si treg relevant 

me shumicë për ndërhyrje ex-ante.  
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2.2.1. Procesi i përkufizimit të Tregut 

Qëllimi i procesit të përkufizimit të tregut është të identifikoj produktet/shërbimet, të cilat janë të 

zëvendësueshme në mënyrë të mjaftueshme, jo vetëm në bazë të karakteristikave të tyre 

objektive, por edhe nga vetitë të cilat janë të përshtatshme në mënyrë të veçantë për t’i 

përmbushur nevojat konstante të ofruesve/përdoruesve, çmimet e tyre, qëllimin e përdorimit, si 

dhe kushteve të konkurrencës dhe/apo strukturës së ofertës dhe kërkesës në tregun përkatës. 

Janë dy aspekte që duhet të merren parasysh gjatë përkufizimit të një tregu përkatës:  

 Produktet/shërbimet përkatëse që duhet përfshirë në të njëjtin treg, dhe  

 shtrirjen gjeografike të tregut.  

Një instrument ndihmës që përdoret për identifikimin e tregjeve është parimi i monopolistit 

hipotetik. Një produkt konsiderohet të përbëjë një treg më vete nëse monopolisti hipotetik që ofron 

produktin mund t’a rrisë çmimin e këtij produkti për një periudhë kohe jo tranzitore dhe të mos 

ketë rënie në shitje deri në nivelin që kjo të jetë jo- fitimprurëse. Pra, rritja e çmimit duhet të jetë 

fitimprurëse dhe e qëndrueshme, monopolisti të ketë aftësinë ta mbajë çmimin mbi nivelin 

konkurrues. 

Testi i monopolistit hipotetik kryhet për të analizuar produktet/shërbimet, të cilat mund të 

përfshihen në të njëjtin treg duke marrë parasysh efektin e zevendesueshmerise se produkteve 

nga ana e kerkeses dhe/ose ofertës. Nëse monopolisti hipotetik përballet me kufizime nga ana e 

kërkesës nëse rriten çmimet, konsumatorët do të zgjedhin një produkt tjetër, duke shkaktuar uljen 

e të ardhurave/profitit për monopolistin hipotetik. Nëse monopolisti hipotetik ballafaqohet me 

kufizime nga ana e ofertës, nënkupton se në rast të rritjes së çmimeve ofrues të tjerë do të futeshin 

në këtë treg për të ofruar produktin me çmim dhe përfitim të lartë, duke rezultuar me 

konkurrencë dhe ulje të çmimeve në afat të gjatë kohor. Kufizimet e tilla nga ana e kërkesës dhe 

ofertës përdoren për të identifikuar zëvendësuesit e përafërt (ngushtë) të produktit të analizuar, 

të cilët duhet të përfshihen në këtë treg. 

Nga ana tjetër tregu përkatës gjeografik përcakton zonat, të cilat kanë kushte homogjene të 

konkurrencës, të aspektit ekonomik si dhe kufizimet ligjore për fushën e licencimit/autorizimit. 

Faktorët kryesore, të cilët çojnë në identifikim të tregjeve të veçanta për çdo operator të telefonisë 

mobile dhe që kanë bërë të mundur vërtetimin e hipotezës së terminimit të thirrjeve zanore 

përbën një treg të veçantë për secilin rrjet mobil si:  

 Praktika sipas së cilës: pala thirrëse paguan (CPP-Calling Party Pays), 

 Mungesa e alternativave tjera të komunikimit, që mund të ushtrojnë presion të efektshëm 

në tarifat e terminimit, 

 Në nivelin me shumicë të ofertës dhe kërkesës nuk ka alternativa zëvendësimi për 

terminimin e thirrjeve në rrjetin e një operatori mobil. 
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ARKEP ka marrë në konsideratë rekomandimet e Komisionit Evropian dhe ka përcaktuar në 

Rregulloren për analizat e tregut, tregun e terminimit të thirrjeve me zë në rrjetin individual 

mobil si treg relevant me shumicë për ndërhyrje ex-ante.  

Terminimi i thirrjeve në rrjetet individuale mobile (tutje referuar si – terminimi i thirrjes mobile) 

nënkupton: 

bartjen e një thirrjeje me zë përmes një rrjeti mobil nga nyja komutuese (switching node) ku është 

realizuar interkoneksioni (ose mund të realizohet) deri në pikën fundore/terminuese të rrjetit. 

Për të konstatuar se, nëse terminimi i thirrjeve mobile përbën një treg të veçantë për secilin 

operator apo nëse duhet përfshirë si shërbim në të njëjtin treg si origjinimi i thirrjeve, apo nëse 

ekziston një treg i përbashkët i terminimit për të gjithë operatoret mobil (dhe/ose fiks), ARKEP u ka 

dhënë përgjigje pyetjeve të mësipërme duke shqyrtuar mundësinë e zëvendësueshmërisë së 

shërbimeve të terminimit të thirrjeve nga ana e kërkesës (Demand side substitution) dhe ofertës 

(Supply side substitution) në dy nivelet e tregut dhe atë në tregun me pakicë (retail) dhe shumicë 

(wholesale).  

Për më teper, bazuar edhe në pikën 7 të Rekomandimit të KE (2003/311/EC) parashihet që 

zëvendsueshmëria nga aspekti i kërkesës dhe ofertës vlerësohet fillimisht duke ‘kërkuar’ në 

nivelin me pakicë, të pasuar mandej edhe me nivelin me shumicë7. 

2.2.2 Tregu me Pakicë 

Operatorët kanë tendencë për t’iu ofruar përdoruesve të tyre një gamë të tërë të shërbimeve të 

thirrjeve me pakicë si një grup, i cili në praktikë nuk përfshinë terminimin e thirrjes mobile si një 

shërbim të veçantë. Përdoruesit kërkojnë mundësinë për të komunikuar me përdorues të tjerë të 

nivelit me pakicë pavarësisht nga rrjeti me të cilin ata janë të lidhur. Si rezultat, operatorët duhen 

të ndërlidhën me rrjetet e njëri-tjetrit në mënyrë që të mundësojnë bartjen e thirrjeve në mënyrë 

koherente midis tyre dhe të terminohen në linjën e përdoruesit të thirrur. Prandaj nga kjo 

rezulton nevoja për terminimin me shumicë është e nxitur nga shërbimi i thirrjeve të shitjes me 

pakicë. 

A. Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës   

Nëse një ndërmarrje, e cila ka monopol në ofrimin e një produkti/shërbimi, do të rriste çmimin e 

këtij produkti, çfarë mundësish kanë konsumatorët që ta zëvendësojnë përdorimin e këtij 

produkti me një produkt tjetër?  

                                                           
7 The starting point for the definition and identification of markets is a characterisation of retail markets over a given 
time horizon, taking into account demand-side and supply-side substitutability. Having characterized and defined 
retail markets ëëhich are markets involving the supply and demand of end users, it is then appropriate to identify 
relevant ëëholesale markets which are markets involving the demand of products of, and supply of products to, a third 
party ëëishing to supply end users. 
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Produkti/shërbimi që analizohet krahasohet me produkte tjera, nëse ato mund të zëvendësohen 

nga ana e konsumatorit. Nëse konsumatorët mund të zevendesojnë produktin e ofruar nga 

monopolisti hipotetik me një produkt apo produkte të tjera, këto të fundit duhët të përfshihën në 

përkufizimin e tregut përkatës.  

Çmimet e shitjes me pakicë mund të imponojnë kufizime konkurruese në normat e treminimit  

me shumicë në qoftë se pala me pakicë që paguan për shërbimin të mund ta anashkalojë rrjetin 

terminues. Në aspektin e shitjes me pakicë për thirrjet mobil-mobil, nuk ka alternativë për 

zëvendësueshmeri të efektshme për thirrësin që dëshiron të thirr një palë të caktuar në numër 

mobil, përveçse duke e bërë atë thirrje.  

Nuk është me rëndësi se ku është origjinuar thirrja, është e nevojshme që terminimi të bëhet në 

numrin e caktuar, vetëm operatori të cilit i përket numri mund të bëjë këtë. Prandaj në kushtet 

aktuale duke pas parasysh se përdoret parimi CPP, teknikisht nuk është e mundur të 

zëvendësohet terminimi i thirrjeve me shumicë në rrjetin e caktuar me produktet tjera. Kjo 

sugjeron se terminimi i thirrjeve me shumicë për secilin rrjet përbën treg të veçantë.  

Mungesa e zëvendësueshmërise nga ana e kërkesës sugjeron se ofrimi i thirrjeve në numra 

individual mund të përbëj tregje të caktuara, në të cilat një monopolist hipotetik mund të ngrit 

çmimin e shitjes me pakicë në numra specifik, mbi nivelin konkurrues. Sidoqoftë, ofruesit  e 

thirrjeve në nivel të shitjes me pakicë nuk kanë gjasa të posedojnë informata të mjaftueshme në 

lidhje me elasticitetin e kërkesës për thirrjet në numrat individual, që të ju mundësoj atyre të 

përfitojnë duke  diskriminuar në çmim sipas numrave individual. I njëjti argument vlen edhe në 

terminimin e thirrjeve në nivel me shumicë.  

Shfrytëzimi i shërbimeve alternative 

Në mundësinë e zëvendësimit të thirrjeve drejt përdoruesit të një operatori tjetër mobil mund të 

përmendim: thirrjet drejt një numri fiks, SMS-ve, përdorimi i më shumë se një SIM kartela, etj. 

Megjithatë, presioni i këtyre faktorëve apo mënyrave të komunikimit në tarifat e terminimit të 

thirrjeve mobile vlerësohet si shumë i vogël. 

Në vazhdim janë përshkruar këto alternativa si dhe impakti i tyre në përcaktimin e tarifave të 

terminimit të thirrjeve mobile.  

a) Thirrjet në numrat fiks 

Pala thirrëse mund të përdor telefoninë fikse si një alternativë të mundëshme ndaj telefonisë 

mobile. Nëse supozojmë se përdoruesit fundorë kanë njohuri se në cilin rrjet terminohet një thirrje 

si dhe kostot shoqëruese të thirrjes, atëherë pala thirrëse mund t’i shmang tarifat e larta të 

terminimit të thirrjeve mobile (MTR) duke bërë thirrje në numrat fiks në vend të numrave mobil. 
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Kjo për arsye se tarifat e terminimit të thirrjeve fikse (FTR) janë zakonisht më të ulta se ato MTR 

(shih fig 9). 

Megjithatë, konstatimi i mësipërm nuk e merr parasysh një element fundamental që është 

‘mobiliteti’, pra numrat mobil nuk janë të vendosur në lokacione fikse sikundër është rasti me 

numrat e linjës fikse. Prandaj, thirrja e një përdoruesi mobil në një numër fiks, mund të mos jetë 

një zgjidhje reale për thirrjen në numrin mobil. Mundesia e zevendesimit te thirrjeve mobile me 

thirrje ne telefon fiks është shumë më e kufizuar edhe për shkak të numrit të vogel të perdoruesve 

të telefonisë fikse (Shih fig1). 

Si përfundim mund të thuhet se thirrja në numrat mobil nuk mund të zëvendësohet nëpërmes një 

thirrje në numrat fiks për shkak të karakteristikave të ndryshme të dy shërbimeve. 

b) Thirrjet mobile-mobile (MTM) si zëvendësim për thirrjet fikse-mobile (FTM) 

Tarifat e terminimit janë të njëjta si për thirrjet FTM ashtu edhe për ato MTM. Kjo për arsye se 

terminimi i një thirrje në rrjetin mobil do t’i përdor të njëjtat elemente pavarësisht nga rrjeti i 

origjinimit që mund të jetë fiks apo mobil. 

Në këtë aspekt, sa i përket shkallës së terminimit, thirrja e një përdoruesi mobil nuk do të ketë 

ndikim se nga është e origjinuar thirrja, rrjeti fiks apo mobil. 

Prandaj, ARKEP konkludon se zëvendësimi i thirrjeve nga MTM në FTM nuk ka ndikim në 

tarifat me shumicë të MTR-ve. 

c) Thirrjet on-net MTM si zëvendësim për thirrjet off-net MTM dhe FTM 

Bazuar në kushtet aktuale, duke pasur parasysh se përdoret parimi pala thirrur paguan (Callin 

Party Pays – CPP), atëherë përdoruesi fundor nuk brengoset fare se sa duhet të paguajnë të tjerët 

në mënyrë që ta terminojnë një thirrje në rrjetin, në të cilin pala e thirrur është e abonuar. Kjo do 

të thotë se nëse operatori mobil i rritë tarifat e terminimit në rrjetin e tij, përdoruesi fundor mund 

të ballafaqohet me tarifa më të larta me rastin e thirrjeve mobile off-net ose thirrjeve përmes rrjetit 

fiks. 

Në këtë aspekt, kur një përdorues bënë një thirrje në drejtim të një numri mobil dhe ka njohuri 

për rrjetin, i cili e terminon këtë thirrje e poashtu edhe për tarifën përkatëse të terminimit, atëherë 

rritja eventuale e këtyre tarifave për thirrjet off-net MTM dhe FTM, do ta stimuloj përdoruesin në 

fjalë që të bëjë thirrje on-net MTM përmes kalimit në rrjetin mobil në të cilin pala e thirrur është e 

abonuar. 

Sidoqoftë, përdoruesit jo gjithmonë e identifikojnë rrjetin në të cilin ata bëjnë thirrje off-net. Në 

këtë aspekt vendimet për thirrje dhe preferencat për abonim nuk përcaktohen nga kostot e 

terminimit. 
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Mundesia e perdorimit të me shume se një karte SIM do të ndikonte vetëm në zëvendësimin e 

thirrjeve MTM off-net me thirrje on-net, por nuk mund të ndikojë në zëvendesimin e thirrjeve 

fiks-mobil. Gjithashtu, kjo menyrë nuk është shumë praktike si dhe shoqërohet më kosto të 

konsiderueshme: aparat mobil, kartë SIM.  

d) SMS si alternativë e thirrjeve me zë 

Përdoruesit e telefonisë mobile në disa raste mund të konsiderojnë shërbimet e SMS-ve si 

zëvendësim për thirrjet, në veçanti kur kemi të bëjmë me thirrje të shkurta. Megjithatë në 

përgjithësi SMS nuk mund të jetë zëvendësim adekuat për thirrjet me zë në rrjetin mobil për 

arsyet në vijim: 

1) Numri i kufizuar i karaktereve në mesazh (160 karaktere alfanumerike) 

2) Vonesa e transferimit të SMS në mes rrjeteve për shkak te parimit ‘store and forward’ 

3) Gjatë viteve të fundit është regjistruar rritje e trafikut si të shërbimeve me zë ashtu edhe 

SMS, prandaj nuk është evidentuar ndonjë trend në favor të SMS-ve (shih figurën.8). 
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FIGURA 8: - Trafiku i zërit dhe SMS 

ARKEP konsideron se shërbimi i SMS nuk mund të konsiderohet si shërbim zëvendësues i 

thirrjeve mobile dhe përdorimi i mesazheve SMS nuk është i mjaftueshëm për të ushtruar presion 

në tarifat e terminimit mobil. Për më tepër, shërbimet e SMS dhe të zërit janë më tepër 

komplementare me njëra tjetren se sa zevendesues të njëra tjetrës.  

B. Zëvendësueshmëria nga ana ofertës 

Nga ajo që u tha me lartë, pasi që nuk ka alternativë për të bërë thirrje nga rrjeti mobil në një 

numër të caktuar, është e qartë se edhe në qoftë se ekziston një treg konkurrues me pakicë, ky treg 

nuk është në gjendje të ushtrojë ndonjë kufizim/limitim konkurrues në tregun e terminimit me 

shumicë të operatorit terminues. Si rezultat zëvendësueshmëria nga ana e ofertës  në nivelin e 
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shitjes me pakicë nuk është e mundur edhe pas një ngritje të tarifave të terminimit (prej 5-10%) në 

nivel me shumicë.  

ARKEP konsideron se thirrjet drejt një operatori nuk mund të zëvendësohen me thirrjet drejt një 

operatori tjetër, pasi kërkesa për terminim është një kërkesë e operatorit origjinues të thirrjeve që 

gjenerohen nga kërkesa e përdoruesve të rrjetit të tij për thirrje drejt përdoruesve të rrjetit tjetër 

mobil. Andaj, thirrjet drejt përdoruesve (kërkesa  në niveli me pakicë) nuk mund të zëvendësohen 

me thirrje drejt përdoruesve të rrjeteve tjera. 

2.2.3 Tregu me shumicë 

 2.2.3.1.  Përkufizimi i produktit përkatës  

Shërbimet e terminimit konsiderohen shërbime me shumicë për faktin se palët e përfshira në 

sigurimin e ofertës dhe kërkesës për këto shërbime janë vetë operatoret/ofruesit e shërbimeve.  

Për të dhënë përgjigje ne pyetjet  nëse shërbimet e tilla mund të ofrohen për palët e treta nga një 

ofrues tjetër i rrjetit, ARKEP ka shqyrtuar mundësinë e zëvendësimit në nivel me shumicë të 

ofertës dhe kërkesës.  

A. Çështjet teknologjike 

Tradicionalisht terminimi i thirrjeve me zë definohet në mënyrë teknologjikisht neutrale si një 

shërbim me shumicë që përfshin transferin e thirrjes nga elementi komutues i rrjetit, i cili është 

edhe më i afërt me parapaguesit dhe në të cilën mund të sigurohet interkoneksioni. Përkufizim i 

tillë është përdorur nga ARKEP në rastin e analizës së tregut të terminimitit të thirrjes telefonike 

në rrjetet individuale fikse.  

Në përgjithësi terminimi mobil i thirrjeve me zë përmban një komponente të thirrjes përkatësisht  

një lidhje e vendosur bazuar në një shërbim telefonik në dispozicion duke lejuar komunikimin e 

dyanshëm në kohë reale. Për përkufizimin e termimit të thirrjes me zë në rrjetin mobil është i 

rëndësishëm marrja në konsideratë e aspekteve teknologjike e strukturës së rrjetit mobil. 

Ligji i Komunikimeve Elektronike në nenin 4 përkufizon “Rrejtet publike i komunikimeve mobile” si 

një rrjet, ku pikat fundore të rrjetit nuk janë të vendosura në vende të fiksuara. Përderisa “Pika 

fundore e rrjetit” në nenin 4 përkufizohet si pika fizike në të cilën një parapagues ka qasje në rrjetin 

e e komunikimeve publike. Në rastin e rrjeteve që përfshijnë komutimin ose rutimin, pika 

fundore e rrjetit identifikohet si një adresë specifike e rrjetit, e cila mund të lidhet me numrin ose 

emrin e një parapaguesi.    

Numri i komutuesëve (switches) të rrjetit në rastin e secilit rrjet individual mobil (e njohur si Qendra 

Mobile e Komutimit) së pari varet nga territori dhe numri i parapaguesëve. Republika e Kosovës 

mund të konsiderohet një vend i vogël. Për dallim nga rrjeti fiks, në të cilin çdo parapagues 
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lidhet, dhe në mënyrë permanente  shërbehet  nga centrali i caktuar lokal, në rastin e rrjetit mobil, 

parapaguesi mund të shërbehet nga një qendër komutuese në rrjetin mobil (duke u varur nga 

vendndodhja gjeografike dhe /ose faktorë tjerë) dhe nuk është, në asnjë rast e lidhur në mënyrë 

permanente me një qendër komutuese specifike brenda rrjetit. 

Prandaj pa marrë parasysh numrin e qendrave komutuese brenda rrjetit mobil individual në 

kontekstin e kësaj analize të tregut supozohet që brenda një rrjeti mobil individual ekziston vetëm 

një element komutues logjik i rrjetit që u shërbejnë të gjithë parapaguesëve brenda rrjetit. Duke 

marrë parasysh atë që u tha më sipër, për qëllime të analizës aktuale është arritur në përfundim 

që elementi i tillë komutues, logjik i rrjetit është më afër me parapaguesin dhe interkoneksioni 

mund të ofrohet në të. 

Thirrja është mënyra për të arritur parapaguesit e operatorit të njejtë ose ata të operatorëve tjerë. 

Më poshtë është analizuar shërbimi i terminimit të thirrjeve me zë në rrjetet individuale mobile në 

këto dy raste: 

(1) Thirrjet në mes të parapaguesëve të operatorit të njëjtë mobile (On–net): Thirrja, e cila 

origjinohet dhe terminohet në rrjetin e njëjtë mobil konsiderohet të jetë thirrje e brendshme e 

rrjetit ose thirrje ‘on-net’. Thirrja e tillë përbëhet nga dy elemente simetrike strukturale: inicimi 

i thirrjes dhe terminimi i thirrjes. Terminimi i thirrjes në rastin e thirrjes on-net përkufizohet si 

transferim i thirrjes prej elementit komutues logjik të rrjetit, i cili është i afërt me 

parapaguesin dhe në të cilin mund të ofrohet interkoneksioni, në pikën e terminimit të rrjetit 

(shih figurën 9). 

 

FIGURA 9: Shërbimi i terminimit të thirrjes me zë në rastin e thirrjes on-net 
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(1) Thirrja në mes të parapaguesit të rrjetit mobil dhe parapaguesit të operatorit tjetër (Off-

net): Në mënyrë që parapaguesi i njërit operator mund të arrijë parapaguesin e operatorit 

tjetër, operatorët duhet t’i ndërlidhin/interkonektojnë rrjetet e tyre direkt ose indirekt, p.sh., 

përmes operatorit (operatorëve) të tretë. Pa ndërlidhjen e rrjeteve është e pamundur që të 

vendoset thirrja në mes të parapaguesëve të rrjeteve të ndryshme. Neni 24 i Ligjit e 

përkufizon Interkoneksionin (ndërlidhjen) si “lidhje fizike dhe logjike e rrjeteve publike te 

komunikimit të cilat përdoren nga ndërmarësi i njëjtë ose i ndryshëm për të lejuar përdoruesit e njërës 

ndërmarrës, ose për t’iu lejojn qasjen për shërbimeve e ofruara nga një ndërmarrje tjetër’. 

Interkoneksioni është lloj i veçant i qasjes që zbatohet ndërmjet operatorve të rrjeteve publike 

të komunikimit. Rrjetet lidhen në pikat interkonektues të rrjetit. Prandaj interkoneksioni i 

rrjetit si i tillë, përfshin linçet e ndërlidhjes që lidhin të dy rrjetet dhe është esencial për qasjen 

në shërbimin e terminimit të thirrjes me zë dhe prandaj mund të definohet si strukturë 

shoqëruese (associated facility) sa i përket shërbimit të terminimit të thirrjes. Në të njëjtën 

kohë interkoneksioni i rrjetit është një prej strukturave shoqëruese që e mbështesin qasjen në 

shërbimin e treminimit të thirrjes me zë. Në mesin e shërbimeve të tilla mund të emërohet si 

ko-lokim/co-loaction. Në përgjithësi strukturat shoqëruese përkufizohen në nenin 2 të 

Direktivës Kornizë si shërbime shoqëruese infrastrukturë fizike dhe struktura tjera ose 

elemente të lidhura më rrjetin elektronik komunikues dhe/ose shërbimit komunikues 

elektronik, i cili  mundëson dhe/ose përkrah ofrimin e shërbimeve përmes rrjetit dhe/ose  

shërbimit ose kanë mundësi për ta bërë këtë dhe përfshijnë ndër të tjera ndërtesat ose hyrjet 

në ndërtesa, kabllot e ndërtesave, antenat, kullat dhe ndërtimet tjera mbështetëse, tubacionet, 

përçuesit, antena, puseta dhe kabinete. 

 

 

FIGURA 10: Shërbimi i terminimit të thirrjes më zë në rastin e thirrjeve off-net 
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Mund konkludohet se, elementi strukturor i terminimit të thirrjes me zë mbetet i njëjtë si në rastin 

e thirrjeve on-net ashtu edhe në atë të thrirrjeve off-net, pa marrë parasysh se a është inicuar 

thirrja në rrjetin e operatorit B (i ndërlidhur direkt me operatorin A) ose i inicuar në rrjetin e 

operatorit C (i ndërlidhur indirekt me operatorin A) (shih Figurat  9 dhe 10). 

Prandaj, ARKEP arrin në përfundimin se terminimi i thirrjeve me zë në shërbimin e rrjeteve 

mobile individuale është teknikisht i njëjtë pavarësisht nga origjinimi i thirrjes. 

B. Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës   

Kërkesa për terminimin e thirrjve Mobile mbi baza komerciale del nga operatorët, përdoruesit e të 

cilëve dëshirojnë të telefonjnë përdorues të një rrjeti tjetër mobil. Aktualisht në Evropë përdoret 

parimi i pagesës Pala Thirrëse Paguan, që do të thotë se përfundimisht pala thirrëse bartë të gjithë 

koston e thirrjes. Në nivel me shumicë operatori origjinues i paguan tarifën e terminimit 

operatorit terminues (qoftë në mënyrë të drejtperdrejt apo indirekte nëpërmjet partnerëve 

tranzit). Siç u theksua më lartë, vetëm operatori i rrjetit që ka përdorues të veçantë në rrjetin e saj 

(numri i tij është i implementuar në këtë rrjet) ka një mundësi të terminimit të thirrjes te ky 

përdorues. 

Me parimin CPP, pala thirrëse e bartë koston e terminimit ndërsa pala e thirrur (pranuesi i 

thirrjes) nuk ka asnjë kosto për të mbuluar. Prandaj tarifa e terminimit  në rrjetet tjera formon një 

pjesë të tarifave jasht rrjetit ose “off-net”. Kjo rezulton në një situatë ku përdoruesit e palës 

terminuese nuk janë të vetëdijshëm për tarifat e terminimit që operatori i tyre e ngarkon. Prandaj, 

duke përdorur parimin CPP, çdo operator MNO ka synim dhe mundësitë për të tarifuar me 

çmime  të larta terminimin e thirrjeve mobile. Një strategji e tillë lejon operatorët  për të rritur të 

ardhurat dhe çfarë është më e rëndësishme për të rritur koston për operatorët konkurues për 

thirrjet jashtë rrjetit. 

Duke pasur parasysh se nuk ka asnjë mundësi tjetër teknike për terminimin e thirrjes në rrjet të 

veçantë përveq blerjes së shërbimit të terminimit, terminimi në rrjetin e caktuar mobile ka 

jozevendsueshmeri absolute. Prandaj terminimi mobil në çdo rrjet konsiderohet të jetë treg i 

ndarë. Kjo është në përputhje me praktikat e vendeve të BE-së. 

Shërbimi i teminimit është një shërbim me shumicë, i cili ofrohet nga operatori terminues dhe 

kërkohet nga operatori origjinues i thirrjeve. Operatori i rrjetit që terminon thirrjen,  e kompleton 

atë duke terminuar thirrjen në numrat mobil. Siç u shpjegua më lartë, nuk ka ndonjë alternativë 

tjetër për të bërë thirrje në numra të caktuar mobil. Përderisa operatori origjinues të blejë 

terminim të thirrjeve me shumicë tek operatori terminues, ai nuk mund të gjej terminim në 

ndonjë rrjet tjetër si zëvendësues adekuat përpos atij që përdoruesit në nivel me pakicë dëshirojnë 

të thërrasin. Në rast të rritjes së  çmimit të terminimit në nivel me shumicë nga ana e operatorit 

terminues kjo do të reflektohet drejtpërdrejt në rritjen e kostos tek konkurrentët e tij. 
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Për më tepër, mënyra e pagesës e përdorur për përdoruesit fundor CPP, do të thotë se pala që 

është duke bërë thirrjen mbulon/mbart koston e plotë të thirrjes. Për çdo thirrje të bërë, pala 

thirrëse e paguan çmimin e thirrjes me pakicë, përderisa operatori origjinues paguan terminimin 

e thirrjes me shumicë operatorit i cili bënë terminimin e thirrjes. Kostoja e terminimeve të 

thirrjeve të tilla reflektohet në çmimin e thirrjes me pakicë të operatorit origjinues dhe për këtë 

arsye ngritja e çmimit në terminimin e thirrjeve me shumice mund të çojë në një rritje të çmimit të 

thirrjes me pakicë. 

Prandaj, mungesa e zëvendësueshmërisë nga ana e kërkesës për terminim në një rrjeti të veçantë 

së bashku me strukturën e pagesës, të përshkruara më lartë, janë nxitje për operatorin terminues 

qe të ngris çmimet e terminimit pa kufizime konkurruese. Kjo sugjeron se terminimi  në çdo rrjet 

individual përbën një treg të veçantë përkatës. 

C. Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës  

Në analizën e zëvendësueshmërise nga ana e ofertës ne nivel të tregjeve të shitjes me shumicë, 

ARKEP ka shqyrtuar rastin, nëse një rritje hipotetike (5 - 10%) e çmimit të terminimit  me shumicë 

mbi çmimin konkurrues dhe nëse një ngritje e tillë do të tërhiqte operatorë të rinjë të hyjnë  në 

tregun e terminimit të thirrjeve. 

Siç u tha më herët, me teknologjitë e aktuale, një operator i rrjetit ka kontroll të plotë të qasjes në 

parapaguesit e tij, prandaj vetëm operatori i rrjetit nikoqir (host) mund të ofrojë shërbime të 

terminimit në rrjetin e tij. Prandaj, nëse një monopolist hipotetik ngrit çmimin e shërbimeve të 

veta terminuese, operatori alternativ i rrjetit nuk do të mund të fillojë ofrimin e shërbimeve të 

terminimit në rrjetin e monopolistit hipotetik. Operatori alternativ mund ta ngris çmimin e 

terminimit në mënyrë që të barazojë ato me çmimet e monopolistit hipotetik.  

Duke pasur parasysh nivelin e tanishëm të zhvillimit të teknologjisë, nuk ka mundësi të kemi 

zëvendësueshmëri nga ana ofertës pas një rritje hipotetike të çmimeve. Operatoret (origjinues) e 

tjerë nuk kanë mundësi që të zgjedhin një operator tjetër për të terminuar thirrjet në një rrjet 

mobil, përveç se operatorit përkatës të rrjetit mobil. 

Mungesa e zëvendësueshmërisë nga ana e kërkesës dhe ofertës për terminim në një rrjet të veçantë 

së bashku me strukturën e pagesës, të përshkruara më lartë, janë  nxitje për operatorin terminues 

qe të ngris çmimet e terminimit pa kufizime konkurruese. Andaj ARKEP konstaton se terminimi i 

thirrjeve në çdo rrjet individual përbën një treg të veçantë përkatës. 

2.2.4 Tregu përkatës gjeografik 

Tregu përkatës gjeografik përfshinë zonën, në të cilën ndërmarrjet e interesuara janë të përfshira 

në ofertën dhe kërkesën e produkteve/shërbimeve, në të cilën kushtet e konkurrencës janë 

mjaftueshëm homogjene dhe mund të dallohen nga zonat fqinje, ku në ato zona kushtet e 

konkurrencës janë mjaft të ndryshme. 
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Bazuar në këto përkufizime dhe kushtet e tregut të përshkruara më parë, ARKEP konsideron se 

tregu përkatës gjeografik për ofrimin e shërbimeve me shumicë të terminimit të thirrjeve për nga 

fushëveprimi është i natyrës kombëtare. Kjo pikëpamje është bazuar kryesisht në faktin se, pasi 

çdo rrjet mobil individual konsiderohet të jetë një treg i veçantë i produktit përkatës për ofrimin e 

shërbimeve me shumicë të terminimit të thirrjeve, fushëveprimi gjeografik pasqyron shkallën e 

mbulimit fizik që e karakterizon secilin operator të telefonisë mobile.  

Për më tepër, operatorët e telefonisë mobile, në bazë të Aurorizimeve të lëshuara nga ARKEP, 

ofrojnë shërbime në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës dhe ofrojnë terminim të thirrjeve 

me norma/tarifa uniforme gjeografike. 

Dimenzioni gjeografik i shërbimit të terminimit në rrjetet e telefonisë mobile është kombëtar që 

nënkupton territorin e Republikës së Kosovës. 

 

 

KONKLUZION MBI PËRCAKTIMIN E TREGUT 

 

Pas analizimit të zëvendësueshmërisë nga ana e kërkesës dhe ofertës të terminimit të thirrjeve 

mobile, si dhe arsyetimeve të dhëna më sipër, atëherë ARKEP ka arritur në konkludimin si në vijim; 

 

1) Terminimi i thirrjeve mobile përfshinë bartjen e një thirrjeje me zë përmes një rrjeti mobil nga 

nyja komutuese (switching node) ku është realizuar interkoneksioni (ose mund të realizohet) 

deri në pikën fundore/terminuese të rrjetit, si dhe  

2) Shërbimi i terminimit të thirrjeve zanore në rrjetin mobil përbën një treg të veçantë për secilin 

operator (nuk mund të konsiderohet pjesë e një tregu më të gjërë shërbimesh); 

 Tregu i terminimit të thirrjeve me zë në rrjetin e Telekomit të Kosovës sh.a. dhe 

 Tregu i terminimit të thirrjeve me zë në rrjetin e IPKO Telecommunications LLC 

 

3) Dimenzioni gjeografik i shërbimit të terminimit në rrjetet e telefonisë mobile është kombëtar 

që nënkupton territorin e Republikës së Kosovës. 
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KAPITULLI III 

Analiza e Tregut 
 

3.1 Rregullimi i tanishëm 

Sipas përkufizimit të tregjeve të terminimit të thirrjeve mobile, çdo operator i rrjetit publik mobil 

mund të konsiderohet se është monopolist në terminimin e thirrjeve mobile drejt numrave ose 

përdoruesve në rrjetin e vet, pavarësisht numrit të përdoruesve dhe madhësisë se rrjetit të 

operatorit.  

Meqenëse, sipas Rregullores për analizat e tregut, ddërmarrësi do të konsiderohet që ka fuqi të 

ndjeshme tregu (FNT) nëse ai, ose bashkë me të tjerët ka një pozitë ekuivalente me pozitën 

dominuese, pra një pozitë të forcës ekonomike që i jep fuqi të veprojë në nivel të konsiderueshëm 

në mënyrë të pavarur nga konkurrentët, klientët dhe shfrytëzuesit fundorë.  

Si konkluzion  në pjesën e përkufizimit të tregut, ka dy tregje të veçanta për terminimin e thirrjes 

mobile: terminimi i thirrjeve mobile në rrjetin mobil të Telekomit të Kosovës dhe terminimi i 

thirrjeve  mobile në  rrjetin mobil të  IPKO -së. Secili prej operatorëve mobil ka kontroll të plotë në 

terminimin e thirrjeve në rrjetin e vet, prandaj mund të konkludohet se të gjithë operatoret e 

rrjeteve mobile (Telekomi i Kosovës dhe IPKO) kanë pjesëmarrje të 100% në tregun përkatës, kështu 

që e përmbushin kushtin për t’u konsideruar si OFNT në rrjetet e tyre.  

Megjithatë, sipas nenit 5.3 të Rregullores mbi analizat e tregut, dhe me qëllim të verifikimit  të 

gjetjes së FNT-së, ARKEP mund të marr në shqyrtim/konsiderojë kritere të tjera përveç ndarjes së  

tregut,. Këto kritere janë: 

 Madhësia relative e ndërmarrjes në krahasim me madhësinë e tregut përkatës; 

 Aftësia e ndërmarrjes për të influencuar kushtet e tregut; 

 Kontrollin e qasjes së ndërmarrjes ndërmarrjes për përdoruesit fundor; 

 Burimet financiare të ndërmarrjes. 

Në këtë kontekst, marr parasysh se pjesa e tregut të Telekomi i Kosovës është më shumë se 

58.62% (në bazë të të ardhurave) dhe IPKO ka pothuajse 34.84% të tregut, gjithashtu  si Telekomi i 

Kosovës ashtu edhe  IPKO janë konsideruar të kenë pjesëmarrje mjaft të rëndësishëm në tregun e 

komunikimeve elektronike mobile në Kosovë dhe janë të aftë për të ndikuar në gjendjen e tregut. 

Lidhur me qasjen te përdoruesit  fundorë, Telekomi i Kosovës në fund të vitit 2014 ka kontrolluar 

qasjen  për 924,219 përdoruesit mobil apo shprehur në përqindje rreth 53.38% të tregut, derisa 

IPKO kishte 626,817 përdorues të telefonisë mobile (duke mos përfshirë përdoruesit e MVNO-ve). 

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


Raport për Analizën e tregut dhe përcaktimin e operatorëve me fuqi të ndjeshme në treg (OFNT)   

- Terminimi i thirrjeve  me zë në rrjetet individuale mobile 

Faqe 33 nga 52 

AAddrreessaa::  RRrr..BBeeddrrii  PPeejjaannii  nnrr..  2233,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

  TTeell::  ++338811  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++338811  3388  221122  339999;;    

ee--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg    

Lidhur me burimet financiare në dispozicion, pasqyrat e bilancit dhe e ajo e të ardhurave  

paraqesin  për   e Telekomi i Kosovës  asete në vlerë 172.91 mln euro respektivisht  qarkullimi prej 

99.51 Mln euro (për vitin 2014), ndërsa asetet  e IPKO-s ishin në vlerë prej  139.08, mln euro dhe 

qarkullim – 69.58 Mln euro. Kjo analizë tregon se Telekomi i Kosovës është në një pozitë më të 

mirë, megjithatë duke marrë parasysh se 93.11% të aksioneve të IPKO-s i përkasin Telekomit 

Slloven, IPKO ka mbështetjen shtesë financiare nga kompania amë. Në përfundim, analiza e 

faktorëve të tjerë nuk ka ofruar ndonjë dëshmi për të mbështetur  mospërcaktimin  e njërit  ose të 

dy operatorëve mobil që nuk kanë FNT në rrjetet e tyre përkatëse mobile. 

Konkluzion: 

Telekomi i Kosovës -  ka pjesëmarrje prej  100%  të tregut të terminimit të thirrjes në 

mobile  në rrjetin e Telekomi i Kosovës ,  prandaj  duhet të përcaktohet  si operator me 

fuqi të ndjeshme në treg; 

IPKO ka pjesëmarrje prej 100% të  tregut të terminimit të thirrjes në mobile  në rrjetin e 

IPKO-s prandaj duhet të përcaktohet  si operator me fuqi të ndjeshme në treg; 

3.2 Shqyrtim shtesë 

Me qëllim që të ketë një pasqyrë më të qartë të rezultateve të kësaj analize të tregut, ARKEP  ka  

marrë në  konsideratë disa faktorë të tjerë.  

Udhërrëfyesi i KE përcakton një listë të gjatë për vlerësimin e konkurrencës dhe përcaktimin e 

OFNT8. Megjithatë, ARKEP është e mendimit se në vijë me tregun, i cili është subjekt i analizës 

dhe principin e proporcionalitetit, është e mjaftueshme të merren parasysh vetëm një numër i 

caktuar i këtyre faktorëve. Ndër faktorët më të rëndësishëm për të gjykuar mbi aftësinë ndikuese 

të ndërmarrjes janë: 

 Ndarja e tregut, 

 Pengesat e hyrjes në treg 

 fuqia kundërvepruese blerëse e terminimit ne rrjetet mobile 

 tarifat e shërbimit të terminimit, etj. 

3.3 Ndarja e tregut 

Ndarja e tregut (market share) është njëri ndër faktorët kryesor për vlerësimin e konkurrencës 

dhe përcaktimin e një ndërmarrje me FNT. Secili operator mobil (MNO) konsiderohet se përbën 

një treg të ndarë (monopolist në ofrim të shërbimit) për terminimin e thirrjeve mobile dhe nuk 

mund të zëvendësohet me terminimin në ndonjë rrjet tjetër. Kjo nënkupton se terminimi i 

                                                           
8
 Pika 78 e Udhërrëfyesit te Komisionit Evropian mbi analizën e tregjeve dhe vlerësimin e fuqisë së ndjeshme në treg 

sipas kornizës rregullatore për rrjetet dhe shërbimet e komunikimeve elektronike (2002/C 165/03). 
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thirrjeve me zë në një rrjet të caktuar duhet të bëhet përmes operatorit përkatës mobil. Duke 

pasur parasysh kufizimet teknologjike,  në një periudhë të afërt kohore nuk pritet  të paraqitët 

ndonjë alternativë për terminmimin e thirrjeve  mobile në rrjetin përkatës individual. Prandaj 

rezultati i këtij kriteri është i njëjtë, sipas legjislacionit aktual (nuk priten ndryshime). 

Në figurat në (Figura 11, 12, dhe 13) është paraqitur trafiku total i terminuar në rrjetet respektive.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Int. to mobil 255,000,000 296,932,932 281,218,666 306,552,157 319,893,864 261,468,687 205,976,256 138,308,589

Fiks to mobile 62,100,000 48,501,552 42,326,859 38,717,818 34,728,451 31,467,100 29,420,884 30,278,404

Mobile to Mobile 1,083,000 38,434,191 41,581,497 45,490,599 46,761,467 51,274,479 56,727,703 76,087,080

Mobile on-net 530,274,635 738,993,642 1,177,961,7 1,355,981,4 1,386,551,5 1,396,156,2 1,480,175,0 1,222,817,3

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

Mobile on-net Mobile to Mobile Fiks to mobile Int. to mobil
 

FIGURA 11:  Trafiku total i terminuar ne rrejtët mobile i ndar sipas origjinës 

 

59.13%
62.66% 63.74% 63.71%

64.44%

85.50% 84.40%
87.20% 89.60% 88.40%

67.85%
72.21% 71.53% 69.56%

59.96%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

2010 2011 2012 2013 2014
Mobil Fiks International  

FIGURA 12: Pjesëmarrja e Telekomi i Kosovës  në Trafiku total të terminuar sipas origjinës 
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FIGURA 13: Pjesëmarrja IPKO –së  në Trafiku total të terminuar sipas origjinës 

Si përfundim, mund të konkludohet  se të dy MNO-të do të vazhdojnë të kenë pjesëmarrje 

100 % në tregun e terminimit të  thirrjeve në rrjetet e tyre, prandaj do të jetë subjekt i 

rregullimit si operator me FNT. 

3.4 Pengesat e hyrjes në treg 

Pozita monopoliste e një operatori mund të vihet nën presion nga operatorë/ofrues të tjere, nëse 

do të ishte e mundur hyrja e tyre në treg. Mundesite që operatoret tjerë të hyjnë në tregun e 

terminimit të thirrjeve në rrjetin e një operatori mobil nuk ekzistojnë për  shkak të kufizimeve 

teknike (p.sh. informatat e SIM kartelës , aparate / telefonat mobil, kontratat, etj.). në mënyrë që 

operator tjerë të ofroje shërbimin e terminimit të thirrjeve për perdoruesit e nje operatori mobil,  

operatori i parë duhet që të ketë qasje në karten SIM të përdoruesve të operatorit të fundit. 

Aktualisht kjo mundesi nuk ekziston për ofrimin e terminimit të asnje lloj operatori rrjeti mobil 

apo fiks.  

Rrjedhimisht, çdo operator mobil nuk kërcënohet nga operatore të tjere të mundshëm që të 

hyjnë në tregun individual  të terminmimit të thirrjeve në rrjetet individuale.  Prandaj 

barrierat e hyrjes konsiderohen të jenë të mëdha. Në raste të tilla ky kriter shtesë 

(barrierat e hyrjes) gjithashtu  mbështesin gjetjet e FNT sipas ligjit. 

3.5. Fuqia kundërvepruese blerëse (CBP) 

Fuqia kundërvepruese blerëse (Countervailing Buyer Power – CBP) në tregun me shumicë të 

terminimit të thirrjeve mobile vjen në shprehje kur grupet e mëdha të përdoruesve imponojnë 

kufizime/pengesa konkurruese në tarifat e terminimit të caktuar nga operatori. Kjo situatë është e 
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mundur nëse operatori alternativ ka mundësi tjetër për terminimin e thirrjeve, përveç ofertës së 

operatorit inkumbent. ARKEP konsideron se në mungesë të rregullimit adekuat, mund të ndodhë 

që operatorët nuk do të përballet me kufizime konkurruese nga asnjë përdorues ose grup i 

përdoruesve në mënyrë që të kufizojnë tarifat e terminimit me shumicë. Ky vlerësim është i 

bazuar në tre faktor kryesorë: 

 Pengesat teknologjike 

 Sistemi i pagesës “pala thirrëse paguan” dhe  

 Madhësia e ndërmarrjes. 

Pengesat Teknologjike - Teknologjia aktuale, mundëson përdoruesit të thërrasin personin e 

dëshiruar në cilin do rrjet mobil duke e thirrur numrin që është i ndërlidhur me rrjetin e caktuar 

mobil. Operatori origjinues duhet të transferoj thirrjen në rrjetin e caktuar mobil, të cilit numri i 

thirrur i përket. Operatori origjinues nuk mund të terminoj thirrjen e përdoruesit të tij në një rrjet 

tjetër përpos në rrjetin në të cilin përdoruesi i thirrur është i regjistruar. Kjo pengesë teknologjike 

kufizon fuqinë kundërvepruese blerëse të çdo operatori kur blenë shërbimet e terminimit nga 

operatorët tjerë. Për të siguruar shërbime të vazhdueshme përdoruesve të tyre operatorët 

origjinues duhet të blejnë shërbimet e terminimit nga operatorët e tjerë (nga operatorët terminues) 

sipas tarifave të përcaktuara nga këta të fundit.  

Duke pasur parasysh mungesën e fuqisë kundërvepruese blerëse çdo operator ofrues i shërbimit 

të terminimit, potencialisht mund të abuzoj me pozitën e tij dominuese duke i ngritur tarifat e 

terminimit mbi nivelin konkurrues.  

Sistemi pala thirrëse paguan – siç u përmend më lartë, pala thirrëse nuk mund të zgjedhë se në 

cilin rrjet dëshiron të terminoj thirrjen, përderisa pala e thirrur në bazë të zgjedhjes së tij është 

përcaktuar se në cilin rrjet do ti marrë shërbimet telefonike mobile.  Me fjalë të tjera, pala  e thirrur 

zgjedh rrjetin mobil për ta përdorur për origjinim të thirrjes, por pala  thirëse  duhet të mbulojë 

koston e terminimit të thirrjes në këtë rrjet. 

Një rregullim i tille çon në një situatë ku operatorët nxiten për caktuar tarifat të larta të 

terminimit, përderisa kostoja e blerjes së treminimit të thirrjeve të shkaktuara barten nga 

operatorët konkurrues e jo nga përdoruesit e tyre. Operatorët stimulohen për të vendosur tarifa të 

terminimit  mbi nivelin konkurrues pasi ata nga njëra anë krijojnë të ardhura nga shërbimet me 

shumicë dhe në anën tjetër rrisin kostot e operatorëve rivale. 

Madhësia e Operatorit - Bazuar në arsyetimet e dhëna me lartë si dhe madhësinë e operatorëve 

Telekomi i Kosovës sh.a. dhe IPKO, ARKEP konkludon se në mungesë të një rregullimi adekuat, 

operatorët në fjalë do të jenë në pozitë që të vendosin tarifa të terminimit mbi nivelin konkurrues,  

të cilat ka të ngjarë të reflektohen në tarifat më të larta me pakicë për përdoruesit e tyre. Madje, 

kjo do të jetë edhe më e qartë në lidhje me hyrjet  e reja të  mundshme në treg. 
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Prandaj, si përfundim mund të konkludohet se, të dy operatorët Telekomi i Kosovës sh.a. 

dhe IPKO Telecommunications LLC nuk ndeshen me fuqi kundërvepruese të tillë që të 

kufizoj fuqinë e ndjeshme të secilit prej tyre në përcaktimin e tarifës së terminimit të 

rrjeteve respektove mobile. 

3.6 Tarifat  

Tarifat aktuale të terminimit në rrjetet mobile dhe fikse të ndërmarrjeve Telekomi i Kosovës dhe 

IPKO jan përcaktuar  me vendimin e bordit të ARKEP nr 271  Ref nr.prot. 086/A/12, gjat procesit 

të zgjidhjes së mosmarrveshej të iniciuar nga operatori IPKO.  
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FIGURA 14: Tarifa mesatare e terminimit per operatorin Telekomi i Kosovës (APPM) 
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FIGURA 15: Tarifa mesatare e terminimit per operatorin Ipko (APPM) 
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Mesatarja e thjeshtë e terminimeve mobile në Kosovë nga data 12 dhjetor 2007 deri më tani  është 

zvogëluar me një ritëm të kënaqshëm, e që në vitin 2007 (fillim të vitit 2008) qenë nën mesataren e 

shteteve të BE-së.  

Në figurën 11 është paraqitur shkalla e zvogëlimit të MTR në Kosovë nga viti 2008 deri më tani. 

 

01 Korrik
2008

01 janar
2009

01 korrik
2009

01 janar
2010

01 Prill
2010

01 Nentor
2012

01 korrik
2013

01 janar
2014

Peak 0.0831 0.0802 0.069 0.0689 0.063 0.044 0.03 0.023

Off-peak 0.0734 0.0717 0.0608 0.0607 0.063 0.044 0.03 0.023

Total 0.0782 0.0759 0.0649 0.0648 0.063 0.044 0.03 0.023
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FIGURA 16: Shkalla e zvogëlimit të tarifave të terminimit të thirrjeve mobile në Kosovë 

 

Në figurën në vijim është paraqitur shkalla e zvogëlimit tarifave të terminimit në shtetet 

evropiane9, nga data 01 janar 2006 deri me 01 korrik 201410. 

                                                           
9
 http://www.erg.eu.int/  

10 Mesatarja e thjeshtë (ang. Simple average ) 
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FIGURA 17: Shkalla e Zvogëlimit të Tarifave të Terminimit të thirrjeve Mobile në Shtetet Evropiane   

(burimi: BEREC; MTR Benchmark Snapshot 2006 - 2014) 

 

Grafiku me poshtë paraqet krahasimin e tarifave të terminimit për të gjithë operatoret mobil për 

të gjitha vendet e rajonit si dhe mesataren e BE-së, (EU-27). 

 

FIGURA 18: Tarifat e Terminimit të thirrjeve ne vendet në zgjerim  Burimi: Raporti i IV i  Cullen International 

 

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


Raport për Analizën e tregut dhe përcaktimin e operatorëve me fuqi të ndjeshme në treg (OFNT)   

- Terminimi i thirrjeve  me zë në rrjetet individuale mobile 

Faqe 40 nga 52 

AAddrreessaa::  RRrr..BBeeddrrii  PPeejjaannii  nnrr..  2233,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

  TTeell::  ++338811  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++338811  3388  221122  339999;;    

ee--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg    

0.09
0.1

0.09

0.19

0.1

0.15 0.15

0.1
0.09

0.18

0.09

0.19

0.1

0.15 0.15

0.1

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

 Brenda rrjetit  Jashtë rrjetit Ne rrjetin Fiks  PTK Ne rrjetin fiks  Ipko  Brenda rrjetit  Jashtë rrjetit Ne rrjetin Fiks  PTK Ne rrjetin fiks  Ipko

Vala Ipko

2014

2013

 

FIGURA 19. Tarifat standarde për on net dhe off-ne për Telekomi e Kosovës / IPKO për vitet 2013 dhe 2014  

 

Nga figura e mësipërme shihet se: 

 Tarifat e terminimit në rrjetet e Telekomi i Kosovës sh.a. dhe IPKO Telecommunications 

LLC janë për 35.3% më të larta se tarifa mesatare e terminimit në vendet e BE-së, 

 Tarifat e terminimit në të dy rrjetet (Telekomi i Kosovës dhe IPKO) janë më të larta se sa 

në çmimet e thirrjes neto mesatare;  

 Shkalla e zvogëlimit të tarifës se terminimit është më i ngadalshëm se mesatarja e BE-së 

dhe gjithashtu më e ngadalshme se uljen e çmimeve të thirrjeve mobile  në nivel me  

pakicë . 

Duke iu referuar ecurisë se tarifave në periudhën 2007-2014, vërehet se reduktimet në vite të 

tarifës së terminimit në rrjetet mobile, respektivisht përafrimi i tarifës së terminimit me nivelet 

mesatare të BE-së, nuk kanë ardhur si pasojë e presionit konkurrues në tregjet përkatëse të 

terminimit të thirrjeve në rrjetet mobile, por për shkak të ndërhyrjes së ARKEP nëpërmjet 

procedurave të zgjidhjeve të mos-marrëveshjeve, implementimit te zgjidhjeve të përshtatshme 

për zvogëlimin e tarifave të bazuara në metodologjinë e efikasitetit krahasues( benchmarking).  

Në mungese të ndërhyrjes rregullatore, operatoret e telefonisë mobile do të ishin në gjendje të 

vendosin tarifa më të larta për terminimin e thirrjeve në rrjetet e tyre mobile. 

Prandaj, mund të thuhet se të dy operatorët Telekomi i Kosovës sh.a dhe IPKO 

Telecommunications LLC nuk përballen me kufizime konkurruese në tarifat e terminimit -MTR   

që të ulen/zbresin   mjaftueshëm deri në nivel konkurrues. 

KONKLUZION: Të gjitha kriteret e tjera të analizuara kanë konfirmuar gjetjet lidhur  fuqinë e 

ndieshme në treg për të dy operatorët Telekomi i Kosovës sh.a dhe IPKO Telecommunications 

LLC. 
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3.7 Përvoja e vendeve të BE-së 

Është kendveshtirim i përgjithshëm në shtetet e BE-së por edhe me gjere se tregu i terminimit të 

thirrjeve mobile duhet të rregullohet. 

Duke ju referuar dokumentit të ERG (07) 83, “Common Position on symmetry of fixed call termination 

rates and symmetry of mobile call termination rates”, pika 66, specifikohet: 

‘Të gjithë operatoret komercial aktiv janë përcaktuar me FNT me vendimet fillestare të propozuara 

nga rregullatoret nacional .......’  

‘Për pasoje numri i MNO-ve të përcaktuar si OFNT është identik me numrin e operatoreve të 

licencuar kur analiza e tregut është notifikuar ne secilin shtet (për shtetet me rregullim ex-ante)’ 

Nga përvoja e shteteve anetare të BE dhe me gjerë rezulton se, të gjithë operatorët e rrjetave të 

telefonisë mobile, të cilët janë aktiv në treg dhe janë përcaktuar si operatore me FNT në tregun e 

terminimit të thirrjeve me zë në rrjetet mobile individuale. 

Rregullorja e KE-së Nr.2015/2352 e datës 16 dhjetor 2015 specifikon se vlera maksimale e 

mesatares së ponderuar e MTR në vendet e BE-së nuk duhet të jetë më e lartë s 0.0114 euro/min.  

 

KONKLUZION MBI OFNT 

Në bazë të analizave të bëra më lartë, ARKEP konsideron se ndërmarrjet Telekomi i Kosovës sh.a. 

dhe IPKO Telecommunications LLC kanë fuqi të ndjeshme në tregun e terminimin e thirrjeve Mobile 

me shumicë në rrjetet e tyre individuale.  

Ky konkluzion mbështetet edhe nga një numër faktorësh përfshirë këtu pjesëmarrjen e 100% të tregut 

nga secili operator në ofrimin e terminimin e thirrjeve mobile në rrjetet e tyre. Për më tepër, mungesa 

e konkurrencës dhe mungesa e fuqisë kundërvepruese blerëse në treg, për shkak të pengesave 

teknologjike dhe sistemit pala thirrëse paguan e kufizojnë konkurrencën në të gjitha rrjetet e 

operatorëve.  

Prandaj, ARKEP propozon përcaktimin e operatorëve si ndërmarrje me FNT si në vazhdim: 

 

 Telekomi i Kosovës sh.a. si ndërmarrje me fuqi të ndjeshme në tregun e terminimit të thirrjeve 

në rrjetin publik telefonik mobil të Telekomi i Kosovës sh.a. 

 

 IPKO Telecommunications LLC si ndërmarrje me fuqi të ndjeshme në tregun e terminimit të 

thirrjeve në rrjetin publik telefonik mobil të IPKO-së. 
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KAPITULLI IV 

Detyrimet Rregullatore 
 

 

4.1 Hyrje 

Pas përcaktimit të OFNT në tregjet individuale të terminimit mobil, ARKEP në mënyrë që të 

minimizojë ekzekutimin e mundur të fuqise së ndjeshme në treg, sipas nenit 32 të i Ligjit dhe  

nenit 6 të Rregullores duhet të imponoj detyrime rregullatore ex ante mbi baza të analizës së 

tregut. Sipas këtyre dispozitave, ARKEP do të imponojë dhe justifikojë detyrimet tek 

ndërmarrësit që kanë FNT në tregjet relevante, më saktësisht: 

 

1) Detyrimi për kontrollit te çmimeve, 

2) Detyrimi për qasje, 

3) Detyrimi për transparencë, 

4) Detyrimi për mos-diskriminim. 

Sipas kornizes rregullatore të BE-së, e cila është transpozuar në Ligjin për Komunikimet 

Elektronike, masat duhet të zgjidhen duke pasur parasysh parimin e proporcionalitetit dhe duhet 

të jenë më pak të rënda dhe të pershtatshme për këtë qëllim (grupi minimal i masave që do të ishin në 

gjendje t’i zgjidhnin problemet e identifikuara të konkurrences). Pra rregullimi duhet të jetë minimal i 

domosdoshëm, i bazuar në parimet themelore për rregullimin e aktiviteteve të komunikimeve 

elektronike.  

Siç u tha në kapitullin e analizës së tregut, Telekomi i Kosovës ka pozitë më të mirë në tregun e 

telefonisë mobile në Kosovës (sa i perket kritereve te madhesise dhe të pjesmarrjes të tregut), por 

në anen tjeter IPKO edhe pse si operatori më i ri ka arritur mjaft mirë ta konsolidoj pozitën e saj 

në treg. Duke marrë parasysh këtë, ARKEP nuk sheh ndonjë dëshmi substanciale që do të lejonte 

ndonje dallim në aplikimin e detyrimeve rregullatore në mënyrë më lehtesuese ndaj njërit apo 

tjetrit operator.  

Siç u përmend më parë, Ligji kërkon identifikimin e problemeve të konkurrencës në menyrë që të 

justifikohet vendosja e detyrimeve, andaj ARKEP ka identifikuar dhe paraqitur në vijim 

problemet e mundshme që në të ardhmen mund të paraqiten sa i perket aspektit të konkurrencës: 
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 Të dy MNO-të (Telekomi i Kosovës dhe IPKO) kanë aftësinë dhe nxitjen/motivin për të 

penguar/bllokuar konkurrencën e tregut në nivel me pakicë, duke mos lejuar qasje për 

hyresit e ri në treg (si për sherbimet fikse ose mobile) ose për të bërë këtë qasje sa me 

shumë të paqartë, kushte diskriminuese dhe joproporcionale. Prandaj detyrimet si ai i 

qasjes, së bashku me atë të transparencës dhe mosdiskriminimit mund të vendosen; 

 Të dy MNO-të kanë aftësinë dhe nxitjen/motivin për të penguar/bllokuar konkurrencen e 

tregut në nivel me pakice duke vendosur çmime të tepërta (që tejkalojne çmimet reale) për 

terminim të thirrjeve mobile. Kjo është evidente sepse çmimet e thirrjeve mobile off-net  

deri vonë kanë qenë dukshëm më të larta se çmimet mesatare të thirrjeve brenda rrjetit 

(on-net). Përfundimisht, kufizimi në nivel me pakicë do te thotë se jo të gjitha përfitimet e 

konkurrencës shijohen nga përdoruesit fundor. Prandaj detyrimi i kontrollit të çmimit 

mund të vendosen; 

 Të dy MNO-të në mungesë të një rregullimi adekuat, kanë aftesinë dhe nxitjen/motivin 

për të aplikuar kushte diskriminuese për terminim të thirrjeve mobile (përfshirë edhe 

çmimin). Prandaj detyrimi i mos-diskriminimit duhet të imponohet. 

4.1.1 Detyrimi i kontrollit të çmimit 

Sipas rregullores mbi analizën e tregut çmimet e terminimit të thirrjeve mobile duhet të bazohen 

në kosto (duke marrë parasysh një normë të arsyeshme të kthimit të investimit) efikase të ofrimit 

të shërbimeve të tilla dhe për llojin e njëjtë të shërbimit nga ofruesi i njëjtë i shërbimit, çmimi 

duhet të jetë identik në tërë Kosovën, apo në gjithë zonën e operimit të ofruesit të shërbimeve, 

nëse ofruesi i shërbimeve nuk vepron në tërë teritorin e Kosovës. ARKEP është e obliguar për të 

vendosur një metodologji për të llogaritur shpenzimet që do të promovonin efikasitet dhe 

konkurrencë afat-gjate  dhe do të ngriste në maksimum përfitimet e përdorueseve fundorë. Duke 

marrë parasysh metodologjinë e duhur të llogaritjes së kostos, këto çështje janë marrë parasysh: 

1) Rekomandimet e KE-së mbi rregullimin e normes së terminimit: Para së gjithash, ky 

rekomandim (si dhe pozicioni i përbashkët i ERG sa i përket simetrisë) pranon se normat 

simetrike të terminimit të thirrjeve mobile duhet të zbatohen përmes masave rregullatore. 

Kjo është justifikuar me faktin se një gjë e tillë do të kontribuonte në përfitimet afatgjata të 

konkurrencës. Të vetmet përjashtime janë të justifikuara në rastet kur operatorët e rinjë 

(më pak se 4 vjet prezence në treg) kanë pjesë të vogël të tregut dhe (ose) ka dallime të 

kostos të ndikuara nga faktore e jashtem (p.sh. alokime të ndryshme të spektrit 

frekuencor). Aktualisht  nuk ka faktorë të tillë të identifikuar në Kosovë dhe normat e 

terminimit të thirrjeve mobile në Kosovë  janë simetrike, prandaj ARKEP është e mendimit 

se këto duhet të mbahen edhe në të ardhmen. 

Së dyti, rekomandimi i referohet kostos së vetme referente për të arritur këtë simetri të 

terminimit të thirrjeve mobile ndërmjet MNO-ve, sipas rekomandimit MTR-të 

percaktohen sipas kostos së operatorit efikas (dmth Autoriteti duhet të përcaktojë dhe 
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llogarise koston e operatorit efikas). Llogaritja e kostove efikase është në përputhje me 

Ligjin për komunikime elektronike  dhe Rregulloren mbi Analizën e Tregut. 

Megjithatë rekomandimi porpozon që të llogaritet kostoja e terminimi të thirrjes se 

operatorit efikas sipas të ashtuquajturës metodologji nga poshtë-lart (“bottom-up”) LRIC i 

pastër. Kjo metodologji është një detyrim mjaft progresiv (dhe trajtohet si ndryshim i 

rëndësishëm edhe nga pikëpamja e praktikave ekzistuese rregullatore të BE-së), e cila 

merr parasysh vetëm  kostot shtesë që lindin për shkak të trafikut të terminimit. Kjo do të 

thotë se shpenzimet e përbashkëta nuk janë të alokuara për shërbimet e terminimit, 

prandaj pjese e madhe e shpenzimeve të mbulueshmërisë (që zakonisht përbëjnë rreth 60 

për qind të shpenzimeve totale) nuk janë të përfshira në kostot e terminimit të thirrjes 

mobile. Shumica e vendeve të BE-së dhe disa nga vendet e Regjionit janë duke zbatuar 

këtë metodologji dhe rezultatet në dispozicion tregojnë që MTR është rreth 1 eurocent/ 

min. Rekomandimi i KE e elaboron më shumë edhe  teknologjitë që do të modelohen. Ai 

rekomandon që në gjeneraten e ardhshme (NGN) “core” dhe  kombinimin 2G/3G në 

qasjen pa tela “wireless”, si teknologjitë më të efektshme te aplikuara.  

Megjithatë, ARKEP ka nevojë për të identifikuar nëse korniza rregullatore që është 

aplikuar në BE është relevante për gjendjen aktuale në Kosovë.  

2) Gjendja në Kosovë: Duhet të theksohet se në mënyrë që të implementohet modeli 

“bottom-up” LRIC i pastër, ARKEP duhet të ndaj fonde të mëdha. Momentalisht ARKEP 

nuk ka fonde të tilla në dispozicion. Për më tepër, për një vend të vogël siç është Kosova, 

mund të jetë nje kosto e  pajustifikuar  për zbatimin LRIC.  

Së dyti, ky është raundi i parë i analizës së tregut në Kosovë, përderisa vendet e BE tashmë 

kanë më shumë se 10 vjet përvoje në praktikat rregullatore (gjë që beri që të kene 

konkurrencën në nivel të caktuar), prandaj operatorëve duhet t'u jepet kohë për të 

pershtatur veprimtarinë e tyre.  

Së treti, tregu i Kosovës është i ndryshëm nga shumica e tregjeve të BE-së:  deri më tani 

ARKEP ka bërë liberalizimin e brezit (GSM Refarming), ku dy operatorët e autorizuar 

ofrojnë shërbime mobile në brezet 900MHz dhe 1800MHz në tërë territorin e Republikës 

së Kosovës. Megjithatë, siç u përmend edhe më lartë, Kosova ka një situatë të veçantë në 

lidhje me thirrjet ndërkombëtare dhe kodin e vendit, mungesa e kodit paraqet një 

specifikë mjaft delikate për operatrët dhe tregun e komunikimeve elektronike në Kosovë. 

Përfundimisht, projekti LRIC do të kërkojë përveç burimeve financiare edhe burimet 

njerëzore, të cilat nuk janë në dispozicion për ARKEP-in. 

3) Proporcionaliteti: Sasia e trafikut ndërmjet rrjeteve është rritur në vazhdimësi falë 

aplikimit përkatësisht uljes së diferencës në mes të tarifave on-net dhe atyre off-net, 

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


Raport për Analizën e tregut dhe përcaktimin e operatorëve me fuqi të ndjeshme në treg (OFNT)   

- Terminimi i thirrjeve  me zë në rrjetet individuale mobile 

Faqe 45 nga 52 

AAddrreessaa::  RRrr..BBeeddrrii  PPeejjaannii  nnrr..  2233,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

  TTeell::  ++338811  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++338811  3388  221122  339999;;    

ee--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg    

prandaj kjo nuk arsyeton shpenzimin e burimeve të konsiderueshme në implementimin e 

modelit LRIC.  

4) Presionet konkurruese për efikasitet të rrjetit aktual: Tregjet mobile me pakicë 

konsiderohen të jenë si mjaft konkurruese, prandaj kjo krijon presion mbi efikasitetin e 

rrjetit. Duke marrë parasysh se rrjetet mobile në Kosovë janë ndërtuar kohëve te fundit 

(IPKO) përkatësisht rishtas jane ri-pertrire (Telekomi i Kosovës), ARKEP është e mendimit 

se modeli Bu LRIC do të japë rezultate  drejt një niveli efikas të kostos në rrjetet mobile në 

Kosovë. 

Konkluzioni: Duke marrë parasysh shpjegimet lartpermendura, ARKEP është i mendimit 

se për momentin modeli për rregullimin e çmimeve të terminimit të thirrjeve mobile duhet 

promovoj efikasitet dhe konkurrencë afat-gjate me qëllim që përfitimet e perdorueseve të 

jenë maksimale.  

Megjithatë, ARKEP duhet të krijojë një pikë të vetme referimi për të vlerësuar koston e operatorit 

efikas. Deri sa të ndërtoj modelin BU LRIC të pastër (Bottom UP pure LRIC), ARKEP propozon  të 

caktojë tavanet e çmimeve për shërbimet e veçanta përkatësisht tarifat MTR duke marrë parasysh 

të dhënat për kostot përkatëse të marra në bazë të metodave indirekte të vlerësimit të kostos, 

përmes krahasimit të çmimeve për shërbimet përkatëse (benchmarking) bazuar në praktikat më të 

mira të shteteve të BE-së dhe të Rajonit.   

Gjithashtu, operatorët me FNT duhet të ofrojnë të gjitha paisjet e lidhura (shoqëruese) që janë të 

nevojshme në mënyrë që pala e  interkonektuar të pranoj terminimin e thirrjeve mobile me çmime 

të bazuara në kosto efikase. Duhet të theksohet se në bazë të Ligjit dhe sipas Rregullores për 

analizën e tregut, barra për të dëshmuar se çmimet derivojnë nga kostoja duke përfshirë një 

normë të arsyeshme të kthimit të investimit do të mbesin përgjegjësi e ndërmarrjeve që kanë FNT. 

ARKEP mund të kërkojë që llogaritë  e kalkulimit të kostos  të auditohen nga auditori i pavarur. 

4.1.2 Detyrimi për Qasje 

Në funksion të aftësisë së ndërmarrjeve të lartpërmendura (Telekomi i Kosovës  dhe IPKO) për të 

ushtruar fuqinë në treg, ARKEP beson se është e arsyeshme dhe adekuate për t’iu kërkuar të dy 

operatorëve përmbushjen e kërkesave të arsyeshme për qasje dhe/ose përdorimin e mundësive të 

produkteve të qasjes dhe pajisjeve tjera përcjellëse që përbëjnë tregun e shërbimeve të terminit të 

thirrjeve me shumicë. 

Çështje primare është që këta operatorë t’i ndërlidhin rrjetet e tyre ose pajisjet me ndërmarrjet që 

bëjnë kërkesa të arsyeshme. Operatorët duhet që të negociojnë me mirëbesim me ndërmarrjet që 

bëjnë kërkesa të reja për shërbimet e terminimit dhe nuk duhet t’i tërheqin pajisjet e qasjes pa 

autorizim paraprak me shkrim nga ARKEP. 
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ARKEP konsideron se dhënia e qasjes së hapur për ndërlidhje teknike të operatorit, protokollet 

dhe teknologjia që janë të domosdoshme për këto shërbime nga ndërmarrjet tjera janë të 

nevojshme për krijimin e një mjedisi, vërtetë konkurrues. Gjithashtu, ofrimi i qasjes në sistemin 

operativ mbështetës ose sistemet të ngjashëm softuerike të nevojshme për të siguruar 

konkurrencë të ndershme në ofrimin e shërbimeve me shumicë të terminimit konsiderohet si e 

nevojshme nga ARKEP. 

Të gjitha detyrimet e cekura më lartë për qasjen, duhet të ofrohen  në terma dhe kushte të cilat 

janë të drejta, të arsyeshme dhe në kohë dhe te cilat nuk dallojnë prej atyre te ofruar  njësisë së  

vetë të shitjes me pakicë, duke respektuar standardet dhe afatet kohore. 

Në të gjitha rastet ku qasja ose interkoneksioni duhet të jetë i ofruar në bazë të një kërkese të 

arsyeshme, ARKEP do të jetë arbitri i fundit  për të vendosur nëse kërkesa është apo nuk është me 

të vërtetë e arsyeshme. 

Prandaj ndërmarrjet që kanë FNT, do të ofrojnë qasje në shërbimet përkatëse ose qasje në rrjet. 

Një ndërmarrje mund të refuzojë të ofrojë qasje dhe në mënyrë të njëanshme të pezullojë ose të 

ndërpres qasjen vetëm në rast se veprime të tilla janë të bazuara në kritere objektive, duke 

përfshirë kriteret teknike apo nevojat për të ruajtur integritetin e rrjetit. Çfar do refuzimi nga një 

ofrues i shërbimit sipas këtij seksioni, i dorëzohet përdoruesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pasi 

kërkesa është paraqitur dhe e njejta duhet të permbaje arsyet e refuzimit të paraqitura në formë të 

shkruar. Në rast të refuzimit të qasjes, ofruesi duhet të informojë ARKEP-in me justifikimin e saj 

teknik, jo më vonë se dhjetë (10) ditë. Detajet mbi ofrimin e qasjes, për operatorët me FNT, janë të 

listuara në Rregulloren mbi qasjen. 

4.1.3 Detyrimi i Transparencës 

ARKEP beson se, imponimi i obligimeve të transparencës  duhet të ndihmojë për të zvogëluar 

gjasat e një abuzimi të mundshëm me fuqinë në tregun e terminimit te thirrjeve mobile, të cilën e 

kanë  të dy operatoret: Telekomi i Kosovës dhe IPKO. Megjithatë, ARKEP është gjithashtu në 

dijeni se, pa obligime  tjera që e plotësojnë  detyrimin e transparencës, efektivitetit i detyrimit në 

fjale do të dëmtohet në masë të madhe. 

Prandaj,  ndërrmarja e cila është përcaktuar të ketë FNT duhet të  publikojë, ofertën referente për 

ofrimin e qasjes në nivel me shumicë. Oferta referente duhet të jetë mjaftueshem e detajuar  për të 

siguruar se ndërmarrjet tjera nuk janë të detyruar të paguajnë për elemente/pajisjet të cilat nuk 

janë të nevojshme për shërbimet e kërkuara, duke dhënë një përshkrim të ofertave përkatëse të 

ndara në komponente sipas nevojave të tregut, dhe kushtet lidhur me marrëveshjet për nivelin e 

shërbimeve dhe çmimet e detajuara. ARKEP ka të drejtë që brenda afatit kohor të caktuar të 

kerkojë nga ndermarrja që është percaktuar me FNT, të ndryshoje kushtet dhe termet në ofertën 

referrente,  në menyre që detyrimet e imponuara ndaj operatoreve me FNT, sipas Ligjit, të kenë 

efekt. ARKEP  mund te specifikoje informatat që duhet të publikohen nga ndermarrja me FNT. 
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4.1.4 Detyrimi për Mos-diskriminim 

Ndërmarrja me FNT nuk do të diskriminojnë kundërejt ndërmarrjeve të tjera dhe, në veçanti, të 

zbatojë kushtet ekuivalente në rrethana të njëjta me ndërmarrjet e tjera që ofrojnë shërbime 

ekuivalente, dhe të ofrojë shërbime dhe informata të tjerëve nën të njëjtat kushte dhe të njëjtën 

cilësi si ajo siguron shërbimet për vete, apo filialeve saj. 

 

KONKLUZION MBI OBLIGIMET PËR NDËRMARRJEN  

Telekomi i Kosovës SH.A. 

 

I. Telekomi i Kosovës Sh.A. përcaktohet ndërmarrës me fuqi të ndjeshme në tregun e 

‘Terminimit të thirrjeve me zë në rrjetet mobile individuale’. 

 

II. Telekomi i Kosovës Sh.A.  i përcaktuar si Ofrues me Fuqi të Ndjeshme në Treg detyrohet të 

zbatojë detyrimet e përcaktuara në bazë të Ligjit dhe Rregullores për Analiza të tregut, 

neni 6.3, si në vijim: 

 

1) Obligimi i Qasjes; 

2) Obligimi për mos-diskriminim; 

3) Obligimi i Transparencës; 

4) Obligimi për Kontrollin e Çmimeve dhe llogaritje të Kostos. 

 

III. Detyrimet e përcaktuara në pikën II të këtij vendimi përfshijnë: 

1. Obligimi i Qasjes duhet të ofrohet në përputhje të plotë me nenin 36 dhe 37 të Ligjit dhe 

nenit 6.3 të Rregullores për analiza të tregut.  

1.1) Telekomi i Kosovës Sh.A.  duhet të ofroj interkoneksion dhe terminim të thirrjeve 

në rrjetin mobil sipas kushteve dhe procedurave të miratuara nga ARKEP me 

Rregulloren e Qasjes dhe Rregulloren për Interkoneksion.  

2. Obligimi për mos-diskriminim duhet të ofrohet në përputhje të plotë me nenin 33 të Ligjit 

dhe nenit 6.3 të Rregullores për analiza të tregut. 

2.1) Telekomi i Kosovës Sh.A. nuk duhet të veprojë në baza jo diskriminuese përfituesit 

e terminimit të thirrjeve mobile ndaj përfituesve tjerë dhe në veçanti të aplikojë 

kushte ekuivalente në rrethana ekuivalente për ndërmarrjet tjera që ofrojnë 

shërbime ekuivalente , dhe t’u ofrojë shërbime dhe informata të tjerëve nën kushte 

të njëjta dhe të të njëjtës cilësi që ajo ofron për shërbimet e saj ose ato të njësive 

apo filialeve të saja.  
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3. Obligimi i Transparencës duhet të ofrohet  në përputhje të plotë me nenin 34 të Ligjit, dhe 

nenit 6.3 të rregullores për analizat e tregut. 

3.1) Telekomi i Kosovës Sh.A. sa i përket produkteve të terminimit me shumicë 

obligohet që;  

3.1.1) brenda 3 muajve nga data e miratimit të këtij vendimi, të publikoj ofertën 

referente sipas Rregullores për Qasje dhe Rregullores për Interkoneksion; 

3.1.2) t’u siguroj ndërmarrjeve që kërkojnë interkoneksion të gjitha informacionet e 

nevojshme për t’u ndërlidhur. 

4. Obligimi për kontrollin e çmimeve dhe llogaritjen e kostos duhet të ofrohet në përputhje të 

plotë me nenin 40 të Ligjit dhe nenit 6.1, të Rregullores për analizat e tregut. Telekomi i 

Kosovës SH.A., sa i përket ofrimit të terminimit të thirrjeve mobile do të siguroj që;    

 

4.1. Çmimet e terminimit të thirrjeve mobile të origjinuara brenda territorit Republikës 

së Kosovës  nuk janë më të larta se çmimet e dhëna në tabelën në vijim:  

Periudha  01 Janar 2017 01 Korrik 2017 01 Janar 2018 01 Korrik 2018 

MTR në 

eurocent/min 
1.740 1.515 1.318 1.146 

 

4.2. Për Çmimet e terminimit të thirrjeve të origjinuara jashtë Republikës së Kosovës 

(thirrjet ndërkombëtare), Telekomi i Kosovës SH.A. do të negocioj në mirëbesim me 

palët që kërkojnë qasje dhe do te siguroj se çmimet e terminimit në rrjetin mobil të 

saj për thirrjet e origjinuara jashtë Kosovës janë në nivel të arsyeshëm; 

4.3. Tarifat e përcaktuara më lartë do te vlejnë deri sa ARKEP të vendos metodologjinë e 

llogaritjes së kostos në përputhje me parimet e përcaktuara me nenin 40 të ligjit, në 

mënyrë që të llogaritet kostoja për ofrimin efikas të terminimit të thirrjeve mobile; 

4.4. Mos të kërkohet nga konsumatorët të paguajnë për shërbimet/objektet, të cilat nuk 

janë të nevojshme për ofrimin e shërbimeve të Terminimit të thirrjeve; 

4.5. Sa i përket terminimit të thirrjeve mobile, linku i interkoneksionit është i rregulluar 

si pjese shoqëruese, prandaj Telekomi i Kosovës sh.a. duhet të; 

a) ofroj linkun e interkoneksionit palës kërkuese; 

b) lejojnë palës tjetër interkonektuese për të instaluar dhe për të ofruar linkun e 

interkoneksionit ndërmjet Telekomit të Kosovës SH.A. dhe rrjetit të tij në rast 
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se ky operator propozon  çmim më të ulët se sa çmimi i ofruar nga Telekomit të 

Kosovës SH.A.; 

c) të ndajnë kostot e linkut të interkoneksionit  ndërmjet palëve të 

interkonektuara  në proporcion me përdorimin e këtij linku të interkoneksionit 

- d.m.th Telekomi i Kosovës SH.A. - është e detyruar për të mbuluar pjesën e 

trafikut të Telekomit të Kosovës sh.a. në trafikun e përgjithshëm të bartur nga 

kjo lidhje interkoneksioni gjatë muajit të caktuar. Supozohet se operatori 

ofron një shërbim për një operator tjetër, nëse ky i fundit zotohet të paguaj për 

atë shërbim  operatorit te parë. Gjithashtu  konsiderohet se është vetëm një 

link interkoneksioni ndërmjet rrjeteve publike telefonike, pavarësisht  linkut 

2Mbps qe  realisht përdoret për rutimin e trafikut. Në rast se vetëm terminimi i 

thirrjeve mobile është i ofruar nga Telekomi i Kosovës SH.A.  tek operatoret 

tjerë, ky operator duhet te mbuloj 100% koston e linku të tillë te 

interkoneksionit. 
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KONKLUZION MBI DETYRIMET PËR NDËRMARRJEN  

IPKO Telecommunications LLC 

 

 

I. IPKO Telecommunications LLC përcaktohet ndërmarrës me fuqi të ndjeshme në tregun e 

‘Terminimit të thirrjeve me zë në rrjetet mobile individuale’. 

 

II. IPKO Telecommunications LLC  i përcaktuar si Ofrues me Fuqi të Ndjeshme në Treg 

detyrohet të zbatojë detyrimet e përcaktuara në bazë të Ligjit dhe Rregullores për Analiza 

të tregut, neni 6.3, si në vijim: 

 

5) Obligimi i Qasjes; 

6) Obligimi për mos-diskriminim; 

7) Obligimi i Transparencës; 

8) Obligimi për Kontrollin e Çmimeve dhe llogaritje të Kostos. 

 

III. Detyrimet e përcaktuara në pikën II të këtij vendimi përfshijnë: 

1. Obligimi i Qasjes duhet të ofrohet në përputhje të plotë me nenin 36 dhe 37 të Ligjit dhe nenit 

6.3 të Rregullores për analiza të tregut.  

1.1) IPKO Telecommunications LLC  duhet të ofroj interkoneksion dhe terminim të 

thirrjeve në rrjetin mobil sipas kushteve dhe procedurave të miratuara nga ARKEP 

me Rregulloren e Qasjes dhe Rregulloren për Interkoneksion.  

2. Obligimi për mos-diskriminim duhet të ofrohet në përputhje të plotë me nenin 33 të Ligjit 

dhe nenit 6.3 të Rregullores për analiza të tregut. 

2.1) IPKO Telecommunications LLC nuk duhet të veprojë në baza jo diskriminuese 

përfituesit e terminimit të thirrjeve mobile ndaj përfituesve tjerë dhe në veçanti të 

aplikojë kushte ekuivalente në rrethana ekuivalente për ndërmarrjet tjera që 

ofrojnë shërbime ekuivalente , dhe t’u ofrojë shërbime dhe informata të tjerëve nën 

kushte të njëjta dhe të të njëjtës cilësi që ajo ofron për shërbimet e saj ose ato të 

njësive apo filialeve të saja.  

3. Obligimi i Transparencës duhet të ofrohet  në përputhje të plotë me nenin 34 të Ligjit, dhe 

nenit 6.3 të rregullores për analizat e tregut. 

3.1) IPKO Telecommunications LLC sa i përket produkteve të terminimit me shumicë 

obligohet që;  

3.1.3) brenda 3 muajve nga data e miratimit të këtij vendimi, të publikoj ofertën 
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referente sipas Rregullores për Qasje dhe Rregullores për Interkoneksion; 

3.1.4) t’u siguroj ndërmarrjeve që kërkojnë interkoneksion të gjitha informacionet e 

nevojshme për t’u ndërlidhur. 

4. Obligimi për kontrollin e çmimeve dhe llogaritjen e kostos duhet të ofrohet në përputhje të 

plotë me nenin 40 të Ligjit dhe nenit 6.1, të Rregullores për analizat e tregut. IPKO 

Telecommunications LLC, sa i përket ofrimit të terminimit të thirrjeve mobile do të siguroj 

që;    

4.1. Çmimet e terminimit të thirrjeve mobile të origjinuara brenda territorit Republikës 

së Kosovës  nuk janë më të larta se çmimet e dhëna në tabelën në vijim:  

Periudha  01 Janar 2017 01 Korrik 2017 01 Janar 2018 01 Korrik 2018 

MTR në 

eurocent/min 
1.740 1.515 1.318 1.146 

 

4.2. Për Çmimet e terminimit të thirrjeve të origjinuara jashtë Republikës së Kosovës 

(thirrjet ndërkombëtare), IPKO Telecommunications LLC do të negocioj në 

mirëbesim me palët që kërkojnë qasje dhe do te siguroj se çmimet e terminimit në 

rrjetin mobil të saj për thirrjet e origjinuara jashtë Kosovës janë në nivel të 

arsyeshëm; 

4.3. Tarifat e përcaktuara më lartë do te vlejnë deri sa ARKEP të vendos metodologjinë e 

llogaritjes së kostos në përputhje me parimet e përcaktuara me nenin 40 të ligjit, në 

mënyrë që të llogaritet kostoja për ofrimin efikas të terminimit të thirrjeve mobile; 

4.4. Mos të kërkohet nga konsumatorët të paguajnë për shërbimet/objektet, të cilat nuk 

janë të nevojshme për ofrimin e shërbimeve të Terminimit të thirrjeve; 

4.5. Sa i përket terminimit të thirrjeve mobile, linku i interkoneksionit është i rregulluar 

si pjese shoqëruese, prandaj IPKO Telecommunications LLC duhet të; 

d) ofroj linkun e interkoneksionit palës kërkuese; 

e) lejojnë palës tjetër interkonektuese për të instaluar dhe për të ofruar linkun e 

interkoneksionit ndërmjet IPKO Telecommunications LLC dhe rrjetit të tij në 

rast se ky operator propozon  çmim më të ulët se sa çmimi i ofruar nga IPKO 

Telecommunications LLC; 

f) të ndajnë kostot e linkut të interkoneksionit  ndërmjet palëve të 

interkonektuara  në proporcion me përdorimin e këtij linku të interkoneksionit 

- d.m.th IPKO Telecommunications LLC - është e detyruar për të mbuluar 

pjesën e trafikut të IPKO Telecommunications LLC në trafikun e përgjithshëm 
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Raport për Analizën e tregut dhe përcaktimin e operatorëve me fuqi të ndjeshme në treg (OFNT)   

- Terminimi i thirrjeve  me zë në rrjetet individuale mobile 

Faqe 52 nga 52 
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të bartur nga kjo lidhje interkoneksioni gjatë muajit të caktuar. Supozohet se 

operatori ofron një shërbim për një operator tjetër, nëse ky i fundit zotohet të 

paguaj për atë shërbim  operatorit te parë. Gjithashtu  konsiderohet se është 

vetëm një link interkoneksioni ndërmjet rrjeteve publike telefonike, 

pavarësisht  linkut 2Mbps qe  realisht përdoret për rutimin e trafikut. Në rast 

se vetëm terminimi i thirrjeve mobile është i ofruar nga IPKO 

Telecommunications LLC  tek operatoret tjerë, ky operator duhet te mbuloj 

100% koston e linku të tillë te interkoneksionit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

