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1. BAZA LIGJORE 

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

Autoriteti), në përputhje me detyrat dhe obligimet e përcaktuara në Ligjin për Komunikime 

Elektronike Nr.04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE), është përgjegjës për rregullimin e 

aktiviteteve të komunikimeve elektronike, përmes sigurimit të një konkurrence efektive për të 

gjithë ndërmarrësit, të cilët ofrojnë rrjete dhe/ose shërbime publike të komunikimeve elektronike 

dhe mbrojtjen maksimale të të drejtave të konsumatorëve (përdoruesve të shërbimeve të 

komunikimeve elektronike). 

Njëra nga detyrat kryesore të ARKEP të përcaktuara me Ligj është sigurimi i ofrimit të shërbimeve 

cilësore për përdoruesit e fundmë/konsumatorët. Neni 10 (Kompetencat e Autoritetit), paragrafi 7 i 

LKE përcakton se Autoriteti: 

“Monitoron dhe rregullon dispozitat e komunikimeve elektronike publike të rrjetave dhe 

shërbimeve.” 

Ndërsa, Neni 69 (Kualiteti i shërbimeve komunikuese publike), paragrafët 1) dhe 2): 

 

“1. Ndërmarrësit e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike publike janë të 

detyruar ta publikojnë informacionin e duhur, të krahasueshëm dhe të përditësuar për cilësinë 

e shërbimeve të ofruara prej tyre. 

2. Autoriteti, në bazë të një rregulloreje të veçantë, përcakton treguesit e cilësisë së shërbimit.” 

Në përmbushje të obligimeve të përcaktuara si më lartë si dhe me qëllim të rritjes së transparencës 

dhe ofrimit të shërbimeve sa më cilësore për përdoruesit fundor, ARKEP me vendimin nr. 424 (Ref. 

Nr.Prot. 042/B/13) ka miratuar rregulloren mbi kualitetin e shërbimeve elektronike (Ref. 

Rregullorja Nr.20; Nr. Prot. 043/B/13 tutje referuar si Rregullorja e QoS).  

Rregullorja e QoS, gjegjësisht përcaktimi i parametrave të kualitetit, është bazuar në standardet 

Institutit Evropian të Standardeve Telekomunikuese (ETSI EG), më saktësisht standardet si në 

vijim: 

 

 ETSI EG 202 057 – Procesimi i zërit, çështjet e transmetimit dhe kualitetit (STQ), Definimi dhe 

matja e parametrave të përdoruesve fundor; 

 ETSI EG 201 769 – Definimi dhe matja e parametrave të QoS. 

 

Po ashtu Rregullorja e QoS ka marrë për bazë edhe Rekomandimet e Unionit Ndërkombëtar të 
Telekomunikacionit (ITU), siç janë: ITU E.800 dhe P.862.  

Për të garantuar implementimin e plotë të akteve ligjore dhe nënligjore të specifikuara si më lartë, 

ARKEP disponon me sistem të mirëfilltë dhe funksional, i cili mundëson matjen e indikatorëve 

kryesor të shërbimeve të komunikimeve elektronike të telefonisë mobile dhe fikse, si dhe 
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krahasimin e këtyre me matjet e realizuara nga operatorët (Kapitulli II i Rregullores së QoS – 

Shërbimet e telefonisë së zërit dhe SMS). 

Neni 6 (Deklaratat e kualitetit të shërbimit) i Rregullores për QoS, paragrafi 1) përcakton  se: 

“Operatorët janë të detyruar që jo më vonë se data 1 Shkurt të çdo viti, të dorëzojnë në ARKEP 

deklaratat e kualitetit për vitin aktual për shërbimet e ofruara sipas formularit të deklaratës së 

përfshirë në Anekset 1 deri 5 të kësaj rregulloreje.” 

Po ashtu, neni 7 (Publikimi i Deklaratave të Kualitetit të Dorëzuara nga Operatorët), i Rregullores në 

fjalë përcakton si në vijim: 

7.1 ARKEP publikon deklaratat e dorëzuara nga operatorët në ueb faqen e saj të internetit. 

7.2 Operatorët janë të lirë të publikojnë deklaratat e tyre në faqen e tyre të internetit duke përdorur 

të njëjtët formularë të referuar në paragrafin 6.1 të kësaj rregulloreje.” 

Neni 9 (Raportet e Kualitetit të Shërbimeve), paragrafi 1) i Rregullores së QoS përcakton si në vijim: 

“Operatorët janë të detyruar t'i dorëzojnë në ARKEP jo më vonë se data 1 shkurt raportin e kualitetit 

të shërbimeve për vitin e kaluar në përputhje me formularin përkatës të përfshirë në Aneksin 6 dhe 

Aneksin 7 të kësaj rregulloreje.” 

Neni 10 (Publikimi i raporteve të kualitetit të dorëzuara nga operatorët), paragrafi 1) i Rregullores 

për QoS përcakton: 

“ARKEP publikon raportet e kualitetit, të dorëzuara nga operatorët, në faqen e saj të internetit.” 

Neni 11 (Raporti Vjetor mbi kualitetin e shërbimeve i publikuar nga ARKEP) i Rregullores për QoS 

përcakton si në vijim: 

11.1 ARKEP një (1) herë në vit përgatit dhe publikon raportin vjetor mbi kualitetin e shërbimeve ku 

në mënyrë të krahasueshme janë të përfshira: 

11.1.1 Deklaratat e operatorëve mbi kualitetin e shërbimeve; 

11.1.2 Obligimet mbi ofruesin e Shërbimeve Universale në lidhje me kualitetin e shërbimeve; 

11.1.3 Raportet e Operatorëve mbi kualitetin e shërbimeve; 

11.1.4 Matjet dhe llogaritjet e rezultateve të ofruara nga ARKEP; 

11.1.5 Komentet e ARKEP lidhur me nivelin e kualitetit të shërbimeve në Republikën e Kosovës. 

Në përmbushje të detyrimeve ligjore, ARKEP ka hartuar këtë raport vjetor, në të cilin janë paraqitur 

indikatorët kryesor, përkatësisht matjet e realizuara gjatë vitit 2014. Matjet janë realizuar në baza 

të rregullta sipas përcaktimeve të nenit 8 të Rregullores për QoS.  
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2. PLATFORMA E ARKEP PËR MATJEN E KUALITETIT TË SHËRBIMEVE 

ARKEP, përmes Sistemit të Kontrollit të Kualitetit të Telefonisë së Zërit (SKKTZ), i cili është 

ilustruar ne Figurën 1, ka bërë matjen e parametrave të telefonisë së zërit – Raporti i thirrjeve të 

dështuara, Koha e vendosjes së thirrjes në sekonda me saktësi ±0,5s dhe Kualiteti e transmetimit të 

zërit në pajtim me algoritmin PESQ (ITU-T Rekomandimi P.862).  

Përveç kësaj, SKKTZ ka reaulzuar matjet e dy parametrave të kualitetit të SMS (porosisë tekstuale) 

– që do të thotë Përqindja e pasuksesshme, SMS të dërguara (porosive tekstuale) dhe koha e 

dërgimit te SMS-ve në sekonda me saktësi ±0.5s. 

SKKTZ, përbëhet nga Njësiti Qendror (CU), Njësitet në distancë X për rrjetin e fiks (RUfix ) dhe Njësiti 

Y nga distanca për rrjete mobile (RUmob).  Njësitet ne distance apo terminalet përmes lidhjes se 

internetit komunikojnë me serverin e kualitetit të shërbimeve i cili është i vendosur ne ARKEP. 

Terminalet RUF1  përveç qe bëjnë matjet për telefoninë fikse kane edhe nga dy porta ne te cilat 

mund te behën matjet e kualitetit te shërbimeve SMS. Terminalet  RUM bëjnë matjet e kualitetit per 

shërbimet në telefoninë mobile. 

Matjet, respektivisht shërbimet, të cilat kontrollohen nga platforma përfshinë (Ref. Neni 3 i 
Rregullores): 

1) Shërbimi telefonik në dispozicion për publikun në rrjetet publike të komunikimit fiks. 

2) Shërbimi telefonik në dispozicion për publikun në rrjetet publike të komunikimit mobil. 

3) SMS në rrjetin publik të komunikimit mobil. 

4) Shërbimi telefonik në dispozicion për publikun duke përdorur interkoneksionin.  

5) SMS duke përdorur interkoneksionin. 

Lista e parametrave që maten nga platforma janë: 

a) Raporti i thirrjeve të dështuara për shërbimin telefonik në dispozicion për publikun në 

rrjetet publike të komunikimit fiks, në rrjetet publike të komunikimit mobil si dhe duke 

përdorur interkoneksionin. 

b) Koha për vendosjen e thirrjes për shërbimin telefonik në dispozicion për publikun në 

rrjetet publike të komunikimit fiks, në rrjetet publike të komunikimit mobil dhe duke 

përdorur interkoneksionit (on-net; off-net). 

c) Kualiteti i transmetimit të zërit (PESQ) për shërbimin telefonik në dispozicion për 

publikun në rrjetet publike të komunikimit fiks, në rrjetet publike të komunikimit mobil 

dhe duke përdorur interkoneksionit (on-net; off-net) 

d) Raporti i SMS të dërguar pa sukses: 

 në rrjetet publike të komunikimit mobil dhe  

 në rrjetet publike të komunikimit mobil duke përdorur interkoneksionin. 

e) Koha e dërgimit të SMS në rrjetet publike të komunikimit mobil (on-net; off-net) 
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Figura 1: Sistemi i ARKEP për Kontrollin e Kualitetit të Telefonisë së Zërit (SKKTZ) 

 

Në bazë të standardeve të ETSI, ARKEP ka kalkuluar numrin e nevojshëm të matjeve që duhet të 

realizohen në mënyrë që të kemi një pasqyrë sa më reale mbi indikatorët e kualitetit të shërbimeve 

të komunikimeve elektronike. Zbatimi i planit/orarit të matjeve do të thotë se CU krijon dhe dërgon 

skripte/kode në terminale.  

Këto skripte/kode përmbajnë të dhënat si në vijim: 

        

a) Numrin identifikues te terminalit; 

b) Numri i thirrjes dhe/apo i thirrësit të palës; 

c) Numri i thirrjeve për t’u gjeneruar apo numri i SMS-ve për t’u dërguar; 

d) Identifikimi i vendit kur gjendet terminali; 

e) Koha kur fillohen thirrjet dhe dërgimi i SMS-ve; 

f) Koha kur përfundojnë thirrjet dhe dërgimi i SMS-ve; 

g) Koha Tx pas të cilës thirrjet apo SMS-i do të kualifikohet si jo te sukseshme apo te pa 

dërguar; 

h) Emri i operatorit apo numri/kodi/shkurtesa e numrit të identifikimit të tij; 

i) Kohëzgjatja kohore ndërmjet tentim thirrjeve në rast të thirrjeve të suksesshme dhe jo të 

suksesshme ; 

j) Kohëzgjatja kohore ndërmjet SMS-ve në rast të thirrjeve të suksesshme dhe jo të 

suksesshme; 
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Të gjitha informatat rreth thirrjeve dhe SMS-ve ruhen në bazën e të dhënave ne serverin e kualitetit 

te shërbimeve në ARKEP. Këto të dhëna me tutje prezantohen përmes “Crystal” Raportit. 

 

 

 
Figura 2: Terminali DUAL UTA 

 

2.1 Bashkëpunimi i ARKEP me operatorët 

Me qëllim të lehtësimit të zbatimit të Rregullores për QoS, ARKEP ka arritur të nënshkruajë 

Marrëveshje të bashkëpunimit me operatorët: 

 Posta dhe Telekomi i Kosovës sh.a. (PTK) (Ref. Nr. Prot. 690/2/14)  dhe  

 IPKO Telecommunications LLC (IPKO) (Ref. Nr. Prot. 689/2/14 ).  

Me këtë marrveshje ARKEP është liruar nga kostoja e shkaktuar gjatë realizimit të matjeve (në 

rastin e operatorit PTK sh.a.), ndërsa operatori IPKO e ka caktuar kufirin e kostos deri ku do të 

mbulohen shpenzimet e realizuara gjatë matjeve të parametrave të kualitetit. 

Po ashtu vlen të theksohet se bashkëpunimi i operatoreve me ARKEP gjatë procesit të matjeve ka 

qenë i kënaqshëm, në veqanti kur kemi parasysh faktin se është viti i parë në të cilin ka filluar 

monitorimi i parametrave të kualitetit. Operatoret janë treguar shumë bashkëpunues në veçanti në 

tejkalimin e vështirësive teknike në terren, të cilat janë paraqitur kohë pas kohe. 

3. MATJET E REALIZUARA 

Raporti vjetor përfshinë matjet e realizuara gjatë vitit 2014, përkatësisht periudhën Janar – Dhjetor 

2014 sipas kërkesave të përcaktuara në Rregulloren për QoS dhe Planit të Matjeve të hartuar nga 

Departamenti për Komunikime Elektronike (DKE). 
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Në përputhje me nenin 6 të Rregullores, operatorët të cilët ofrojnë rrjete dhe/ose shërbime publike 

të telefonisë mobile dhe fikse kanë dorëzuar deklaratat e kualitetit të shërbimeve, të cilat do t’i 

ofrojnë gjatë vitit 20141: 

a) Deklarata e kualitetit të operatorit PTK sh.a. (Ref. Nr.Prot.138/2/14; dt.30/01/2014 së 

bashku me informatat shtesë të dorëzuara më datë 18/02/2014 Nr.Prot.177/2/14) dhe 

b) Deklarata e kualitetit të operatorit IPKO (Ref. Nr.Prot. 154/2/14; dt.05/02/2014). 

Po ashtu në përmbushje të nenit 9 të Rregullores për QoS, operatorët të cilët ofrojnë shërbime 

publike të komunikimeve elektronike mobile dhe/ose fikse kanë dorëzuar raportet e kualitetit të 

shërbimeve, të cilat i kanë ofruar gjatë vitit 2014: 

a) Raporti i kualitetit të shërbimeve (telefonisë fikse dhe mobile) të ofruara nga operatori PTK 

sh.a. (Ref. Nr.Prot.210/2/15; dt.25/02/2015; si dhe Nr.Prot.180/2/15, dt.09/02/2015), dhe 

b) Raporti i kualitetit të shërbimeve (telefonisë fikse dhe mobile) të ofruara nga operatori 

IPKO (Ref. Nr.Prot.129/2/15; dt.30/01/2015; Nr.172/2/15, dt.09/02/2015; Nr.168/2/15,  dt. 

09/02/2015; Nr.170/2/15, dt.09/02/2015; Nr.173/2/15, dt.09/02/2015; Nr.174/2/15, 

dt.09/02/2015; Nr.175/2/15 dhe 196/2/15 dt.18/02/2015 ). 

Në bazë të Rregullores mbi kualitetin e shërbimeve, neni 8 (Matjet e realizuara), ARKEP realizon 

matje në së paku 20 vende/destinacione të ndryshme nëpër tërë territorin e Republikës së 

Kosovës.  

Duke pasur parasysh se viti 2014 ka qenë viti i parë i realizimit të matjeve, me gjithë vështirësitë e 

ndryshme teknike, të cilat janë paraqitur kohë pas kohe, ARKEP në përmbushje të Planit të Matjeve 

(Mujor) ka realizuar me sukses matje në këto regjione (Figura 3): 

a) Prishtinë 

b) Ferizaj 

c) Gjilan 

d) Mitrovicë 

e) Gjakovë  

f) Lipjan. 

 

                                                           
1 Ofruesit e shërbimeve të telefonisë mobile Dardafon.Net LLC (Zmobile) dhe Dukagjini Telecommunications (D3mobile) 
kanë raportuar vlera të njëjta me MNO. 
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Figura 3: Regjionet në të cilat janë realizuar matjet 

3.1 Numri i matjeve të realizuara 

ARKEP në bazë të rregullores për QoS ka bërë matjet tek operatoret të cilët ofrojnë shërbime të 

zërit në telefoninë fikse dhe mobile si dhe shërbime të SMS-ve në telefoninë mobile. Operatoret tek 

të cilët janë berë matjet e parametrave të kualitetit te shërbimeve janë: 

1. PTK sh.a. Telefonia Fikse (tutje referuar si - TiK), 

2. PTK sh.a. telefonia mobile (tutje referuar si - Vala), 

3. IPKO telefonia fikse (tutje referuar si – IPKO Fiks), 

4. IPKO telefonia mobile (tutje referuar si – IPKO Mobil). 

ARKEP, gjatë vitit 2014 ka realizuar gjithsej thirrjet e paraqitura në tabelën 1. 

Tabela 1: Numri i thirrjeve të realizuara 

 Telefonia fikse Telefonia mobile 

Totali i thirrjeve te realizuara 4620 2745 

 

Prej numrit të thirrjeve të specifikuara në tabelën 1, janë realizuar thirrjet e paraqitura në tabelën 2 

sipas operatorëve, përkatësisht shërbimeve. 

 

Tabela 2: Numri i thirrjeve te realizuara sipas operatoreve/shërbimeve 

 TiK IPKO_Fiks Vala IPKO_Mobile 

Totali i thirrjeve sipas operatoreve 2336 2284 1423 1322 
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ARKEP në telefoninë mobile bëri matjet për parametrat kryesor në lidhje me shërbimet SMS-ve, të 

cilat janë paraqitur në tabelën 3. 

Tabela 3: Matjet e realizuara sa i përket shërbimeve SMS 

Operatori Numri i SMS –ve të dërguar 

Vala 180 

IPKO_Mobile 217 

Totali i SMS-ve 397 

 

Metodologjia e llogaritjes së numrit të thirrjeve të dështuara është bazuar në standardin ETSI EG 

202 057-2 V1.3.1. (2009), Aneksi D. 

Ka një marrëdhënie reciproke ndërmjet saktësisë (intervalit statistikor) që duhet të arrihet dhe 

numrit të matjeve që nevojiten. Së këndejmi, saktësia e lartë kërkon shpenzime shtese. Vështirësia 

është që vetë kjo marrëdhënie varet nga përqindja e thirrjeve të dështuara që janë matur:  

 Për një saktësi relative të dhënë, nevojiten më tepër matje kur përqindja e thirrjeve të 

dështuara është me e vogël.  

 Për një saktësi absolute te dhënë, nevojiten me pak vëzhgime/matje kur përqindja e 

thirrjeve te dështuara është me e vogël. 

Pra, varësisht nga vlera e deklaruar (në rastin e PTK  ≤ 0.3, ndërsa në rastin e IPKO ≤ 2) 

përllogaritet edhe numri i matjeve që duhet të realizohen. 

Formula për llogaritjen e numrit të matjeve është (Ref. ETSI EG 201 769 V.1.1.2 /2000 – 10) :  

 

  
              

  
 

 

Ku     =1,96 

 

Ose e shprehur ndryshe: 

N=(1.96)^2*((Vlera e deklaruar/100)*(1-vlera e deklaruar/100))/(vlera e deklaruar/1000)^2 

4. PASQYRA E PARAMETRAVE TË KUALITETIT TË SHËRBIMEVE 
 

Në këtë pjesë janë paraqitur tabelat, të cilat sipas kolonave  përmbajnë të dhënat mbi: 

a) Vlerat e parametrave të deklaruara nga operatoret në përputhje me nenin 6 të Rregullores 

për QoS (Më datë 1 Shkurt 2014). Kjo nënkupton parametrat, të cilët operatorët kanë 

planifikuar t’i ofrojnë gjatë vitit. 
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b) Vlerat e parametrave të raportuara nga operatoret në përputhje me nenin 9 të Rregullores 

për QoS (më datë 1 Shkurt 2015). Kjo nënkupton vlerat e parametrave të realizuara sipas 

operatorëve. 

c) Vlerat e parametrave të siguruara gjatë matjeve nga ARKEP gjatë vitit 2014 duke 

përdorur platformën e saj. 

d) Përputhshmëria e vlerave të operatoreve dhe atyre të realizuara nga ARKEP.  

 

Si të lexohen tabelat?:  

Në kolonën e fundit të tabelave janë përshkruar vlerat/parametrat, të cilat paraqesin nivelin e 

përputhshmërisë së vlerave të përgjithshme të deklaruara dhe raportuara nga operatorët dhe 

vlerave të realizuara gjatë matjeve nga ARKEP.  

Komentet: kanë kuptimin si në vijim: 

 

 Mos përputhje pozitive – Ky koment duhet të kuptohet se në bazë të matjeve të realizuara 

nga ARKEP,  operatori në përgjithësi ka performuar më mirë krahasuar me vlerat që i ka 

deklaruar dhe raportuar (në tabelën e paraqitur me ngjyrë të gjelbër ). 

 Mos përputhje negative – Ky koment duhet të kuptohet se në bazë të matjeve të realizuara 

nga ARKEP, operatori ka performuar më dobët krahasuar me vlerat që i ka deklaruar dhe 

raportuar (në tabelën e paraqitur me ngjyrë të kuqe). 

 Përputhje e plotë -  ka kuptimin që operatori ka performuar plotësisht në përputhje me 

vlerat e deklaruara dhe raportuara. 

 

Paraqitja e tabelave është organizuar në bazë të shërbimeve që ofrojnë operatorët: 

 

1) Telefonia Fikse, 

2) Telefonia Mobile, 

3) Telefonia Mobile – SMS, 

4) Interkoneksioni. 

Duke pasur parasyh faktin se ende nuk është përcaktuar Ofruesi i shërbimeve universale (USO), 

atëherë në këtë raport nuk janë paraqitur lista e parametrave të kualitetit dhe vlerat e parametrave 

që janë përfshirë në obligimet e shërbimeve universale (Ref. Neni 5.2.6 i Rregullores për QoS). Po 

ashtu nuk janë paraqitur matjet e ofrimit të shërbimit të operatorit (koha e përgjigjies së 

operatorit). 

4.1 Telefonia Fikse 

Në tabelat në vijim janë paraqitur parametrat e kualitetit të shërbimeve të telefonisë fikse të 

operatorëve TiK dhe IPKO Fiks. 

Siç,  shihet nga tabela 1 vlerat e deklaruara dhe raportuara nga operatori TiK janë të njëjta. 
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Tabela 4: Matjet në telefoninë fikse të PTK/TiK 

Parametrat e Kualitetit së Shërbimit 

Vlerat e 

deklaruara 

nga TiK 

Vlerat e 

raportuara 

nga TiK 

Vlerat e 

matura nga 

ARKEP 

Përputhshmëria 

1. Raporti i 

thirrjeve të 

dështuara 

1.1. Raporti në 

përqindje i thirrjeve 

të dështuara për 

thirrjet kombëtare 

≤ 0.3 ≤ 0.3 ≤ 4.88 
Mospërputhje 

negative 

2. Koha e 

vendosjes së 

thirrjes 

 

2.1. Vlera mesatare 

kohore e shprehur në 

sekonda për thirrjet 

kombëtare 

≤ 3 ≤ 3 ≤ 0.96 
Mospërputhje 

pozitive 

2.2. Intervali kohor në 

sekonda brenda së 

cilës  vendosen 95% e 

thirrjeve më të 

shpejta kombëtare 

≤ 4 ≤ 4 ≤ 1.97 
Mospërputhje 

pozitive 

3. Kualiteti i 

transmetimit 

të zërit 

(PESQ) 

3.1. Nota mesatare e 

transmetimit të 

kualitetit së zërit e 

cila matet duke 

përdorur algoritmin 

PESQ 

≥ 3.8 ≥ 3.8 ≥ 4.10 
Mospërputhje 

pozitive 

 

Ndërsa, sa i përket operatorit IPKO ka një ndryshim në mes vlerave të deklaruara dhe atyre të 

raportuara siç është paraqitur në tabelën 2. 

Tabela 5: Matjet në telefoninë fikse të IPKO_Fiks 

Parametrat e Kualitetit së Shërbimit 

Vlerat e 

deklaruara 

nga IPKO 

Vlerat e 

raportuara 

nga IPKO 

Vlerat e 

matura nga 

ARKEP 

Përputhshmëria 

1. Raporti i 

thirrjeve të 

dështuara 

1.1. Raporti në 

përqindje i thirrjeve të 

dështuara për thirrjet 

kombëtare 

≤ 2 ≤ 7.33 ≤ 0.04 
Mospërputhje 

pozitive 
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Parametrat e Kualitetit së Shërbimit 

Vlerat e 

deklaruara 

nga IPKO 

Vlerat e 

raportuara 

nga IPKO 

Vlerat e 

matura nga 

ARKEP 

Përputhshmëria 

2. Koha e 

vendosjes së 

thirrjes 

 

2.1. Vlera mesatare 

kohore e shprehur në 

sekonda për thirrjet 

kombëtare 

≤ 4.8 ≤ 7.25 ≤ 5.01 
Mospërputhje2 

pozitive 

2.2. Intervali kohor në 

sekonda brenda se 

cilës  vendosen 95% e 

thirrjeve më të shpejta 

kombëtare 

≤ 4.8 ≤ 2.84 ≤ 5.25 
Mospërputhje 

negative 

3. Kualiteti e 

transmetimit 

të zërit 

(PESQ) 

3.1. Nota mesatare e 

transmetimit, të 

kualitetit së zërit e cila 

matet duke përdorur 

algoritmin PESQ 

≥ N/A3 ≥3.87 ≥ 4.18 
Mospërputhje 

pozitive 

 

4.1.1 Konkluzionet mbi matjet në telefoninë  fikse  për thirrjet brenda rrjetit (On-Net) 
 

 PTK/TiK: 

Nëse krahasohen vlerat e matura nga ana e vet operatorit dhe ato të matura nga ARKEP vërehet se 

matjet e realizuara nga Autoriteti në përgjithësi tregojnë për një kualitet më të mirë.  

Kualiteti i transmetimit të zërit, pra PESQ në matjet e ARKEP ka rezultuar të jetë më i lartë (≥ 4.1) 

krahasuar vlerën e deklaruar nga operatori (≥ 3.8). Po ashtu koha e vendosjes së thirrjes del të jetë 

më e shpejtë krahasuar me ato të deklaruara dhe të raportuara nga operatori.  

Vetëm parametri, i cili paraqet Raportin e thirrjeve të dështuara ka një mos përputhje të ndjeshme. 

Vlerat e siguruara nga matjet e ARKEP paraqesin një numër më të lartë të thirrjeve të dështuara me 

saktësisht ≤ 4.88 % . 

  

 

  

 

 

 

 

                                                           
2
 Për rastin kur kemi vlera të ndryshme në mes atyre të deklaruara dhe raportuara, atëherë si referencë është marrë 

mesatarja e tyre. 
3
 Operatori IPKO nuk e ka deklaruar parametrin e kualitetit të zërit (PESQ). 

Duke u bazuar në numrin e matjeve të realizuara nga ARKEP, mund të konstatohet se në 
përgjithësi operatori PTK - TiK ofron shërbime publike të telefonisë fikse me një kualitet 
kryesisht në përputhje me vlerat e deklaruara dhe raportuara. 
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IPKO-Fiks: 

Operatori IPKO-Fiks në kohën kur ka deklaruar matjet nuk kishte mundësinë të deklaronte 

parametrin e kualitetit të zërit PESQ. ARKEP ka udhëzuar operatorin në fjalë që në periudhën 

njëvjeçare gjatë vitit 2014 të fillonte me matjen e këtij parametri gjë që operatori e ka realizuar. 

IPKO-fikse ka raportuar parametrin për matje të kualitetit të zërit ≥3.87, ndërsa matjet e ARKEP 

kanë rezultuar se ky parametër është ≥ 4.18 pra kemi një kualitet me të lartë.  

Në anën tjetër kemi një mos përputhje tek parametri i kohës së vendosjes së thirrjes. Vlera e 

deklaruar e operatorit  për parametrin “Intervali kohor në sekonda brenda se cilës  vendosen 95% e 

thirrjeve më të shpejta kombëtare” ka qenë ≤4.8 (ne tabelën 5, pika 2.2), ndërsa vlera e raportuar pas 

matjeve nga ana e operatorit është ≤ 2.84.  

Megjithatë, matjet e këtij parametri nga ana e ARKEP kanë rezultuar në vlerë: ≤ 5.25 që dukshëm 

është më i madh se vlera e deklaruar dhe raportuar nga ana e operatorit IPKO.  

Sa i përket raportit të thirrjeve të dështuara, matjet e ARKEP kanë treguar se ky numër është 

dukshëm më i vogël krahasuar me vlerat e raportuara, përkatësisht deklaruara. 

 

  

  Duke u bazuar në numrin e matjeve të realizuara nga ARKEP, mund të konstatohet se në 

përgjithësi operatori operatori IPKO-fiks ofron shërbime të telefonisë fikse me një kualitet 

kryesisht në përputhje me vlerat e deklaruara dhe raportuara. 
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4.2 Telefonia mobile  

Në tabelat në vijim janë paraqitur parametrat e kualitetit të shërbimeve të telefonisë mobile të 

operatorëve VALA dhe IPKO Mobil. 

Siç edhe shihet nga tabela 6 vlerat e deklaruara dhe raportuara nga operatori VALA dallojnë me 

përjashtim të vlerës mesatare kohore për thirrjet kombëtare. 

Tabela 6: Matjet në telefoninë mobile – VALA 

Parametrat e Kualitetit së Shërbimit 

Vlerat e 

deklaruara 

nga VALA 

Vlerat e 

raportuara 

nga VALA 

Vlerat e 

matura nga 

ARKEP 

Përputhshmëria 

1. Raporti i 

thirrjeve të 

dështuara 

1.1. Raporti në 

përqindje i thirrjeve të 

dështuara për thirrjet 

kombëtare 

≤ 1.5 ≤ 2 ≤ 5.90 
Mospërputhje 

negative 

2. Koha e 

vendosjes së 

thirrjes 

 

2.1. Vlera mesatare 

kohore e shprehur në 

sekonda për thirrjet 

kombëtare 

≤ 5 ≤ 5 ≤ 6.45 
Mospërputhje 

negative 

2.2. Intervali kohor në 

sekonda brenda se cilës  

vendosen 95% e 

thirrjeve më të shpejta 

kombëtare 

≤ 5 ≤ 5 ≤ 8.20 
Mospërputhje 

negative 

3. Kualiteti i 

transmetimit 

të zërit 

3.1. Nota mesatare e 

transmetimit të 

kualitetit së zërit e cila 

matet duke përdorur 

algoritmin (PESQ) 

≥ 3.7 ≥ 3.5 ≥ 3.25 
Mos përputhje 

negative 

 

 

Sa i përket operatorit IPKO, të gjithë parametrat e deklaruar në fillim të vitit 2014 dallojnë nga ata 

të raportuar në fillim të vitit 2015.  
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Tabela 7: Matjet në telefoninë mobile - IPKO_mobil 

 

Parametrat e Kualitetit së Shërbimit 

Vlerat e 

deklaruara 

nga IPKO 

Vlerat e 

raportuar 

nga IPKO 

Vlerat e 

matura nga 

ARKEP 

Përputhshmëria 

1. Raporti i 

thirrjeve të 

dështuara 

1.1. Raporti në 

përqindje i thirrjeve 

të dështuara për 

thirrjet kombëtare 

≤ 2 ≤ 1.90 ≤ 5.07 
Mospërputhje 

negative 

2. Koha e 

vendosjes së 

thirrjes 

 

2.1. Vlera mesatare 

kohore e shprehur 

në sekonda për 

thirrjet kombëtare 

≤ 4.8 ≤ 5.5 ≤ 6.21 
Mospërputhje 

negative 

2.2. Intervali kohor 

në sekonda brenda 

se cilës  vendosen 

95% e thirrjeve më 

të shpejta 

kombëtare 

≤ 4.8 ≤ 6.5 ≤ 7.00 
Mospërputhje 

negative 

3. Kualiteti e 

transmetimit 

të zërit 

3.1. Nota mesatare e 

transmetimit të 

kualitetit së zërit e 

cila matet duke 

përdorur algoritmin 

PESQ 

≥ N/A ≥ 4 ≥ 3.29 
Mospërputhje 

negative 

 

 

4.2.1 Konkluzionet mbi matjet në telefoninë  mobile për thirrjet brenda rrjetit (on-net) 
 

VALA – Në bazë vlerave të paraqitura në tabelën 6 vërehet se të gjithë parametrat e parë të 

deklaruara dhe raportuara nga operatori, kanë një mos përputhje të vogël krahasuar me vlerat e 

matura nga ARKEP. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bazuar në matjet e realizuara nga  ARKEP mund të konkludohet se në përgjithësi operatori 
VALA ka treguar: 

 një kualitet reletivisht të mirë të transmetimit të zërit në krahasim me vlerat e 
deklaruara dhe raportuara.  

 Një kualitet më të dobët të parametrave tjerë në krahasim me ato të deklaruara, 
përkatësisht raportuara në veqanëti kur bëhet fjalë për raportin e thirrjeve të 
dështuara dhe koha e vendosjes së thirrjeve. 
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IPKO-mobile – Bazuar në tabelën 7 vërehet se operatori IPKO_mobile po ashtu duhet të përmirësoj 

në veçanëti parametrat mbi : Raporti i thirrjeve të dështuara dhe Koha e vendosjes se thirrjes. 

Matjet e ARKEP sa i përket këtyre parametrave kanë një mos përputhje të ndjeshme. Nëse shikohet 

parametri Raporti në përqindje i thirrjeve të dështuara për thirrjet kombëtare (në tabelën 7 

parametri nen shënimin 1.1) operatori ka deklaruar se ky parametër është ≤2, ndërsa matjet e 

ARKEP ≤5.07. E njëjta vlen edhe për parametrat 2.1 dhe 2.2.  

Gjatë periudhës se deklarimit IPKO_mobile  nuk ka mundur te deklaroj parametrin PESQ gjë qe tani 

ka arritur ta realizojë. 

 

  
Bazuar në matjet e realizuara nga  ARKEP mund të konkludohet se në përgjithësi operatori 
IPKO Mobil ka treguar: 

 një kualitet relativisht të mirë të transmetimit të zërit në krahasim me vlerat e 
deklaruara dhe raportuara.  

 Një kualitet më të dobët të parametrave tjerë në krahasim me ato të deklaruara, 
përkatësisht raportuara në veqanëti kur bëhet fjalë për raportin e thirrjeve të 
dështuara dhe koha e vendosjes së thirrjeve. 
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4.3 Telefonia mobile -  Shërbimi i Mesazheve të shkurta (SMS) 

Në tabelën 8 janë paraqitur vlerat e parametrit të kualitetit të dërgimit të SMS-ve për operatorin 

VALA. Siç shihet nga tabela, ka një mospërputhje në mes vlerave të deklaruara dhe raportuara nga 

operatori VALA. 

 

Tabela 8: Matjet e SMS në rrjetin e operatorit  Vala 

Parametrat e Kualitetit së 

Shërbimit 

Vlerat e 

deklaruara 

nga VALA 

Vlerat e 

raportuara 

nga VALA 

Vlerat e 

matura nga 

ARKEP 

Përputhshmëria 

1. Kualiteti i 

dërgimit të 

SMS 

1.1. Përqindja e 

pasuksesshme e SMS 

të dërguara  
≤ 114 ≤ 14.6 ≤  0 

Mos përputhje 

pozitive 

1.2. Vlera mesatare 

e kohës së dërgimit 

të SMS  ≤ 5 ≤ 5 deri 15 ≤ 9.59 
Mos përputhje 

pozitive 

 

 

Në tabelën 8 janë paraqitur vlerat e parametrit të kualitetit të dërgimit të SMS-ve për operatorin 

IPKO. Siç shihet nga tabela, ka një mospërputhje në mes vlerave të deklaruara dhe raportuara nga 

operatori IPKO. 

 

Tabela 9: Matjet e SMS në rrjetin e operatorit IPKO_Mobile 

Parametrat e Kualitetit së 

Shërbimit 

Vlerat e 

deklaruara 

nga IPKO 

Vlerat e 

raportuara 

nga IPKO 

Vlerat e 

matura nga 

ARKEP 

Përputhshmëria 

1. Kualiteti i 

dërgimit të 

SMS 

1.1. Përqindja e 

pasuksesshme e SMS 

të dërguara  
≤ 1.13 ≤ 1.30 ≤ 1.38 

Mos përputhje 

negative 

1.2. Vlera mesatare 

e kohës së dërgimit 

të SMS  
≤ 4.3 ≤ 5 ≤ 7.58 

Mos përputhje 

negative 

 

 

 

  

                                                           
4 Sipas VALA 10% e dështimeve bëhen për shkak të mungesës së kredisë së parapaguesit që dërgon SMS-in. 
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4.3.1 Konkluzionet mbi matjet në telefoninë  mobile – SMS brenda rrjetit (On-net) 

Matjet e ARKEP kanë rezultuar në kualitet me të lartë krahasuar me ato të deklaruara dhe 

raportuara nga operatori mobil VALA, të parametrit qe paraqet përqindjen e pasuksesshme të SMS 

të dërguara dhe vlerës mesatare e kohës së dërgimit të SMS (Tabela 8).  

Pra, matjet e Autoritetit kanë rezultuar se ka një mospërputhje të ndjeshme pozitive. 

 

 

 

 

 

 

Sa i përket operatorit IPKO-Mobil vërehet një mos përputhje jo të ndjeshme sa i përket parametrit 

të përqindjes se pasuksesshme të SMS të dërguara dhe vlerës mesatere të kohës së dërgimit të SMS 

(Tabela 9).  

Sidoqoftë, edhe pse ka një mospërputhje negative, megjithatë vlerat e treguara tregojnë një kualitet 

të mirë.  

  

 Bazuar në matjet e realizuara nga ARKEP mund të konkludohet se në përgjithësi, 
Operatori VALA ofron kualitet të kënaqshëm të shërbimeve të SMS-ve brenda rrjetit (on-
net). 

Në përgjithësi bazuar në rezultatet e ARKEP përqindja e pasuksesëshme e SMS të dërguar 
dhe vlera mesatare e kohës së dërgimit të SMS ka treguar një mospërputhje të ndjeshme 
pozitive, pra vlerat e këtyre parametrave janë më të mira krahasuar me vlerat e 
raportuara, përkatësisht ato të deklaruara nga operatori VALA. 

Bazuar në matjet e realizuara nga ARKEP mund të konkludohet në përgjithësi, Operatori 
IPKO ofron kualitet relativisht të kënaqshëm të shërbimeve të SMS-ve brenda rrjetit (on-
net). 
 
Matjet e ARKEP kanë treguar se ka një mospërputhje negative shumë të vogël të 
parametrit të përqindjes së pasuksesshme të SMS të dërguar si dhe një mospërputhje relativisht 

të vogël të vlerës mesatare të dërgimit të SMS. 
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4.4 Matjet e realizuara për shërbimet në Interkoneksion (off-net) 
 

 Raporti i ARKEP mbi kualitetin e shërbimeve për: 

shërbimin telefonik në dispozicion për publikun duke përdorë interkoneksionin 

për periudhën kohore 1/01/2014 deri 31/12/2014. ARKEP nuk ka arritur të realizoj matjet për të 

gjitha kombinacionet e mundshme në realizimin e thirrjeve ndërmjet te gjithë operatoreve te 

telefonisë fikse dhe mobile. Kjo do të realizohet gjatë vitit 2015. 

 

Sidoqoftë, ARKEP ka arritur që në interkoneksion të realizoje në total 6241 thirrje, prej të cilave 

totali i thirrjeve te dështuara, pavarësisht prej operatoreve, është 87 thirrje. 

Në vijim janë paraqitur tabelat me të dhënat e parametrave të matur, duke specifikuar se 

shënimi/emri i operatorit të parë paraqet operatorin origjinues të thirrjes drejt operatorit tjetër 

deri te pika e interkoneksionit. 

Tabela 10: Numri i thirrjeve te realizuara në interkoneksion 

Operatorit 

origjinës 

Operatori i dyte (deri te pika e 

interkoneksionit 

Numri total i 

thirrjeve 

Numri i thirrjeve te 

dështuara 

PTK IPKO_Fiks 2045 63 

VALA IPKO_Mobil 1077 3 

IPKO_Fiks PTK 2140 6 

IPKO_Mobil VALA 979 15 

Totali i thirrjeve  6241 87 

 

4.4.1 Matjet e realizuara për thirrjet nga PTK/TiK në drejtim të IPKO Fiks 

Në tabelën 11 janë paraqitur matjet e realizuara në interkoneksion, respektivisht thirrjet prej 

operatorit PTK/TiK në drejtim të IPKO-Fiks (Off-Net). 

Siq shihet nga tabela vlerat e parametrave të deklaruara dhe raportuara nga operatori dallojnë.  
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Tabela 11: Matjet e realizuara në interkoneksion për thirrjet PTK/TiK në drejtim të IPKO_Fiks  

Parametrat e Kualitetit së Shërbimit 

Vlerat e 

deklaruara 

nga TiK 

Vlerat e 

raportuar 

nga TiK 

Vlerat e 

matura 

nga ARKEP 

Përputhshmëria 

1.Raporti i 

thirrjeve të 

dështuara 

1.1. Raporti në 

përqindje i thirrjeve të 

dështuara për thirrjet 

kombëtare 

≤ 2 ≤ 1 ≤ 3.08 Mospërputhje 

negative 

2.Koha e 

vendosjes së 

thirrjes 

 

2.1. Vlera mesatare 

kohore e shprehur në 

sekonda për thirrjet 

kombëtare 

≤ 5 ≤ 3 ≤ 1.95 Mospërputhje 

pozitive 

3. Kualiteti e 

transmetimit 

të zërit 

3.1. Nota mesatare e 

transmetimit të 

kualitetit së zërit e cila 

matet duke përdorur 

algoritmin PESQ 

≥ 3.8 ≥ 3.7 ≥ 3.43 Mospërputhje 

negative 

 

4.4.1.1 Konkluzioni për matjet në Interkoneksion PTK/TiK -  IPKO_Fiks  

Bazuar në vlerat e paraqitura në tabelën 11, mund të konkludohet se thuhet se tek të gjithë 

parametrat kemi mos përputhje pozitive apo një ndryshim, respektivisht mospërputhje negative.  

Siç shihet edhe vlerat e deklaruara dhe ato të raportuara nga operatori ndryshiojnë. 

Në përgjithësi operatori PTK ofron kualitet të mirë të thirrjeve të drejtuara kah operatori IPKO-

Fiks. Përjashtim bën parametri Raporti në përqindje i thirrjeve të dështuara për thirrjet kombëtare 

(ne tabelën 11 pika 1.1) nga matjet e ARKEP rezulton se te jete vlere me madhe krahasuar me vlerat 

e deklaruara dhe raportuara te operatorit. 

 

 

 

 

Bazuar në rezultatet e metjave të realizuara nga ARKEP, mund të konkludohet se 
Operatori PTK/TiK në përgjithësi ofron parametra me kualitet kryesisht në përputhje me 
ato të deklaruara dhe raportuara për thirrjet drejt operatorit IPKO-fiks. 
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4.4.2 Matjet e realizuara nga PTK/TiK në drejtim të IPKO Mobil 

Në tabelën 12 janë paraqitur matjet e realizuara për thirrjet në interkoneksion në mes TiK dhe 

IPKO Mobil. 

Tabela 12: Matjet e realizuara në interkoneksion PTK/TiK -  IPKO_mobil5  

Parametrat e Kualitetit së Shërbimit 

Vlerat e 

deklaruara 

nga TiK 

Vlerat e 

raportuara 

nga TiK 

Vlerat e 

matura nga 

ARKEP 

Përputhshmëria 

1.Raporti i 

thirrjeve të 

dështuara 

1.1. Raporti në 

përqindje i thirrjeve 

të dështuara për 

thirrjet kombëtare 

≤2 ≤1 

Nuk janë 

realizuar 

metjet nga 

ARKEP 

/ 

2.Koha e 

vendosjes së 

thirrjes 

 

2.1. Vlera mesatare 

kohore e shprehur në 

sekonda për thirrjet 

kombëtare 

≤5 ≤5 

Nuk janë 

realizuar 

metjet nga 

ARKEP 

/ 

3. Kualiteti e 

transmetimit 

të zërit 

3.1. Nota mesatare e 

transmetimit të 

kualitetit së zërit e 

cila matet duke 

përdorur algoritmin 

PESQ 

≥3.8 ≥3.8 

Nuk janë 

realizuar 

metjet nga 

ARKEP 

/ 

 

4.4.2.1 Konkluzioni për matjet në Interkoneksion PTK-  IPKO_mobil 

Bazuar në vlerat e paraqitura në tabelën 12, operatori PTK sh.a. kryesisht ka deklaruar dhe 

raportuar vlera të njëjta të parametrave. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 ARKEP gjatë vitit 2014 nuk ka realizuar metjet për këtë lloj të interkoneksionit.  

Bazuar në të dhënat e dërguara nga PTK (TiK) vërehet se vlerat e deklaruara dhe ato të 
raportuara sa i përket thirrjeve në rrjetin e operatorit IPKO-mobil janë pothuajse të 
njëjta. 
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4.4.3 Matjet e realizuara nga VALA 

Në tabelën 13 janë paraqitur vlerat e deklaruara dhe raportuara nga operatori VALA si dhe 

rezultatet e matjeve të realizuara nga ARKEP. Siç edhe mund të vërehet vlerat e deklaruara dhe 

raportuara janë pothuajse të njëjta. 

Tabela 13:  Matjet e realizuara në interkoneksion VALA - IPKO_Mobil  

Parametrat e Kualitetit së Shërbimit 

Vlerat e 

deklaruara 

nga VALA 

Vlerat e 

raportuara 

nga VALA 

Vlerat e 

matura 

nga ARKEP 

Përputhshmëria 

1.Raporti i 

thirrjeve të 

dështuara 

1.1. Raporti në 

përqindje i thirrjeve 

të dështuara për 

thirrjet kombëtare 

≤8.8 ≤8.2 ≤0.28 Mos përputhje 

pozitive 

2.Koha e 

vendosjes së 

thirrjes 

 

2.1. Vlera mesatare 

kohore e shprehur 

në sekonda për 

thirrjet kombëtare 

≤6.5 ≤6.5 ≤4.77 Mos përputhje 

pozitive 

3. Kualiteti e 

transmetimit 

të zërit 

3.1. Nota mesatare e 

transmetimit të 

kualitetit së zërit e 

cila matet duke 

përdorur algoritmin 

PESQ 

≥3.9 ≥3.5 ≥3.25 Mos përputhje 

negative 

 

4.4.3.1 Konkluzioni për matjet në Interkoneksion VALA - IPKO_mobil 

Bazuar në vlerat e paraqitura në tabelën 13, mund të konkludohet se tek dy parametrat Raporti i 

thirrjeve te deshtuara dhe Koha e vendosjes se thirrjes kane mos perputhje pozitive. 

Parametri PESQ ka mos përputhje negative por me një dallim të vogël prej 0.25 në krahasim me 

vlerën e matur nga operatori. 

 

 

 

 

Bazuar në rezultatet e matjeve të ARKEP, mund të konkludohet se operatori VALA në 
përgjithësi ofron kualitet më të mirë në krahasim me vlerat e deklaruara, përkatësisht të 
raportuara sa i përket thirrjeve në rrjetin e operatorit IPKO-mobil.  
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4.4.4 Matjet e realizuara nga IPKO Fiks 

Në tabelën 14 janë paraqitur vlerat e parametrave të deklaruara dhe raportuara nga operatori IPKO 

si dhe matjet e realizuara nga ARKEP për thirrjet në interkoneksion, respektivisht nga IPKO Fiks në 

drejtim të PTK /TiK. 

Siç shihet nga tabela ka një mospërputhje të ndjeshme në mes vlerave të raportuara dhe atyre të 

deklaruara nga operatori. 

Tabela 14: Matjet e realizuara ne interkoneksion IPKO_Fiks  - PTK 

Parametrat e Kualitetit së Shërbimit 

Vlerat e 

deklaruara 

nga IPKO 

Vlerat e 

raportuara 

nga IPKO 

Vlerat e 

matura 

nga ARKEP 

Përputhshmëria 

1.Raporti i 

thirrjeve të 

dështuara 

1.1. Raporti në 

përqindje i thirrjeve të 

dështuara për thirrjet 

kombëtare 

≤1 ≤7.33 ≤0.28 Mos përputhje 

pozitive 

2.Koha e 

vendosjes së 

thirrjes 

 

2.1. Vlera mesatare 

kohore e shprehur në 

sekonda për thirrjet 

kombëtare 

≤4.8 ≤7.25 ≤6.27 Mos përputhje 

pozitive 

3. Kualiteti e 

transmetimit 

të zërit 

3.1. Nota mesatare e 

transmetimit të 

kualitetit së zërit e cila 

matet duke përdorur 

algoritmin PESQ 

≥N/A ≥3.87 ≥3.67 Mos përputhje 

negative 

 

4.4.4.1 Konkluzioni për matjet në Interkoneksion  IPKO_Fiks - PTK  

Bazuar në vlerat e paraqitura në tabelën 14, mund të konkludohet se tek dy parametrat Raporti i 

thirrjeve te deshtuara dhe Koha e vendosjes se thirrjes kane mos perputhje pozitive. 

Parametri PESQ ka mos përputhje negative por me një dallim të vogël prej 0.20 në krahasim me 

vlerën e matur nga operatori. 

 

 

 

 

 

Bazuar në rezultatet e matjeve të realizuara nga ARKEP, mund të konkludohet se operatori 
IPKO_Fiks në përgjithësi ofron kualitet më të mirë krahasuar me parametrat e deklaruar 
dhe raportuar, sa i përket thirrjeve  drejt operatorit PTK/TiK. 
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4.4.5 Matjet e realizuara nga IPKO Mobil 

Në tabelën 15 janë paraqitur vlerat e parametrave të deklaruara dhe raportuara nga operatori IPKO 

Mobil si dhe matjet e realizuara nga ARKEP për thirrjet në interkoneksion, respektivisht nga IPKO 

Mobil në drejtim të operatorit VALA. 

Siç shihet nga tabela ka një mospërputhje të ndjeshme në mes vlerave të raportuara dhe atyre të 

deklaruara nga operatori. 

Sa i përket matjeve të realizuara nga ARKEP, vërehet se nuk ka ndonjë mospërputhje të ndjeshme 

me ato të raportuara/deklaruara nga IPKO. 

 

Tabela 15: Matjet e realizuara ne interkoneksion IPKO_Mobil – VALA  

Parametrat e Kualitetit së Shërbimit 

Vlerat e 

deklaruara 

nga IPKO 

Vlerat e 

raportuara 

nga IPKO 

Vlerat e 

matura 

nga ARKEP 

Përputhshmëria 

1.Raporti i 

thirrjeve të 

dështuara 

1.1. Raporti në 

përqindje i thirrjeve të 

dështuara për thirrjet 

kombëtare 

≤1 ≤7.33 ≤1.53 Mos përputhje 

pozitive 

2.Koha e 

vendosjes së 

thirrjes 

 

2.1.Vlera mesatare 

kohore e shprehur ne 

sekonda për thirrjet 

kombëtare 

≤4.8 ≤7.25 ≤7.82 Mos përputhje 

negative 

3. Kualiteti e 

transmetimit 

të zërit 

3.1. Nota mesatare e 

transmetimit të 

kualitetit së zërit e cila 

matet duke përdorur 

algoritmin PESQ 

≥N/A ≥3.87 ≥3.32 Mos përputhje 

negative 

 

4.4.5.1 Konkluzioni për matjet në Interkoneksion  IPKO_Mobil - VALA  

Bazuar në vlerat e paraqitura në tabelën 15, mund të konkludohet se vetëm tek parametri “raporti i 

thirrjeve të dështuara”  kemi mos përputhje pozitive apo një ndryshim jo signifikant, ndërsa tek 

parametrat tjerë kemi një mospërputhje negative. Në përgjithësi operatori IPKO Mobil ofron 

kualitet relativisht të mirë të thirrjeve të drejtuara kah operatori VALA. 

 

 

 

 

 

Bazuar në matjet e realizuara nga  ARKEP,mund të konkludohet se  në përgjithësi 
operatori IPKO_Mobil ofron kualitet relativisht  të mirë krahasuar me parametrat e 

deklaruar dhe raportuar, sa i përket thirrjeve drejt operatorit VALA. 
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4.4.6 Matjet e SMS-ve 

Në tabelën 16 është paraqitur numri total i SMS duke përdorë interkoneksionin. ARKEP ka 

realizuar matje për periudhën kohore prej 01/01/2014 deri me 31/12/2014 duke dërguar në total 

407 SMS prej të cilave 15 SMS kanë dështuar. 

 

Tabela 16: Numri total i SMS në interkoneksion 

Operatori origjinues i SMS Operatori  Numri total i SMS Numri i SMS te deshtuara 

VALA IPKO_Mobil 222 10 

IPKO_mobil VALA 185 5 

Totali i SMS  407 15 

4.4.6.1 Matjet e SMS duke përdorur interkoneksionin për operatorin VALA 

Në tabelën 17 janë paraqitur parametrat e deklaruara, perkatesisht raportuara per SMS në 

interkoneksion si dhe krahasimet me vlera e matura nga ARKEP. 

Tabela 17: Matjet për SMS në interkoneksion VALA – IPKO_mobil  

Parametrat e Kualitetit së Shërbimit 

Vlerat e 

deklaruara 

nga VALA 

Vlerat e 

raportuara 

nga VALA 

Vlerat e 

matura 

nga ARKEP 

Përputhshmëria 

1. Kualiteti i 

dërgimit të 

SMS 

1.1. Përqindja e 

pasuksesshme e SMS 

të dërguara 

≤ 11 ≤1.3 ≤ 4.50 
Mos përputhje 

pozitive 

1.2. Vlera mesatare e 

kohës së dërgimit të 

SMS 

≤ 5 ≤5 deri 15 ≤ 9.84 
Mos përputhje 

pozitive 

 

Konkluzioni për matjet e SMS në interkoneksion VALA – IPKO mobil  

Përderisa VALA ka deklaruar se përqindja e pasuksesshme e SMS të dërguara (në tabelën 17 pika 

1.1) ishte ≤11 matjet e Operatorit kanë rezultuar se kjo vlerë ka përmirësim pasi që ka raportuar se 

ky parametër është ≤1.3.  

Matjet e ARKEP kanë rezultuar se ky parametër është ≤4.50 qe mund te thuhet se është një mos 

përputhje pozitive krahasuar me vlerën e deklaruar te operatorit si dhe nëse e njëjta krahasohet me 

mesataren e deklaruara dhe raportuar nga operatori.  

I njëjti konkluzion është sa i përket parametrit “Vlera mesatare e kohës së dërgimit të SMS” (në 

tabelën 17 pika 1.2.), ku kemi një mos përputhje pozitive nëse krahasohet vlera mesatare e vlerës 

se deklaruar dhe raportuar nga operatori VALA me vlerat e siguruara nga matjet e ARKEP. 
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4.4.6.2 Matjet e SMS duke përdorur interkoneksionin nga IPKO Mobil 
 

Në tabelën 18 janë paraqitur parametrat e deklaruar, përkatësisht raportuar nga operatori IPKO si 

dhe vlerat e matura nga ARKEP sa i përket kualitetit të dërgimit të SMS-ve në interkoneksion. 

Siq shihet nga tabela, nuk ka ndonjë ndryshim të konsiderueshëm sa i përket vlerave të raportuara 

dhe atyre të deklaruara. 

 

Tabela 18: Matjet për SMS në interkoneksion IPKO_Mobil – VALA  

Parametrat e Kualitetit së Shërbimit 

Vlerat e 

deklaruara 

nga IPKO 

Vlerat e 

raportuara 

nga IPKO 

Vlerat e 

matura nga 

ARKEP 

Përputhshmëria 

1. Kualiteti i 

dërgimit të 

SMS  

1.1. Përqindja e 

pasuksesshme e SMS 

të dërguara  
≤ 1.68 ≤ 1.3 ≤ 2.70 

Mos përputhje 

negative 

1.2. Vlera mesatare e 

kohës së dërgimit të 

SMS  
≤ 5 ≤ 5 ≤ 8.28 

Mos përputhje 

negative 

 

Konkluzion për matjet e SMS në interkoneksion IPKO Mobil - VALA 

Përderisa IPKO_Mobil ka deklaruar se përqindja e pasuksesshme e SMS të dërguara (në tabelën 18 

pika 1.1) ishte ≤1.68 matjet e Operatorit kane rezultuar se kjo vlerë ka përmirësim pasi që kanë 

raportuar se ky parametër është ≤1.3. 

Matjet e ARKEP kanë rezultuar se ky parametër është ≤2.70 që mund të thuhet se është një mos 

përputhje negative krahasuar me vlerën e deklaruar te operatorit si dhe nëse e njëjta krahasohet 

me mesataren e deklaruara dhe raportuar nga operatori. 

I njëjti konkluzion është sa i përket parametrit Vlera mesatare e kohës së dërgimit të SMS (ne 

tabelën 18 pika 1.2.) kemi një mos përputhje negative nëse krahasohet vlera mesatare e vlerës se 

deklaruar dhe raportuar nga operatori IPKO_Mobil me vlerat e siguruara nga matjet e ARKEP. 

 

 

 

 

 

 

 

Bazuar në rezultatet e matjeve të realizuara nga ARKEP, mund të konkludohet se operatori 
IPKO-Mobil ofron kualitet me një mospërputhje krahasuar me vlerat e deklaruara, 
përkatësisht ato të raportuara sa i përket kualitetit të dërgimit të SMS-ve. 
 

Bazuar në rezultatin e matjeve të realizuara nga ARKEP, mund të konkludohet se 
operatori VALA në përgjithësi ofron kualitet më të mirë të parametrave krahasuar me 
vlerat e raportuara dhe deklaruara  sa i përket parametrit “Kualiteti i dërgimit të SMS-
ve”. 
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5. KONKLUZION PËRFUNDIMTAR PËR KUALITETIN E SHËRBIMEVE TË 
KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 

Shikuar në përgjithësi vlerat e siguruara nga matjet e ARKEP-it dhe krahasimet e tyre me vlerat e 

deklaruara, përkatësisht të raportuara nga operatoret, atëherë mund të konkludohet se përdoruesit 

fundor (Konsumatorët) kryesisht shfrytëzojnë shërbime me një kualtet relaitivisht të kënaqshëm. 

Duke pasur parasysh se ky ishte viti i parë që ARKEP ka realizuar monitorimin e parametrave të 

kualitetit të shërbimeve të komunikimeve elektronike, në vitet në vijim raporti do të zgjerohet më 

tutje duke krahasuar edhe parametrat e kualitetit gjatë viteve, mbi bazën e të cilave pastaj do të 

nxjerren konkluzionet adekuate dhe pasojnë veprimet konkrete të ARKEP-it me qëllim të ofrimit të 

shërbimeve sa më cilësore për përdoruesit fundor. 

Pra, varësisht nga ecuria e performimit të operatorëve, ARKEP do të veproj në përputhje me 

detyrimet e përcaktuara me Ligjin për Komunikimet Elektronike si dhe dokumentitn e Politikave të 

Sektorit të Komunikimeve Elektronike – Axhenda Digjitale për Kosovën 2013-2020.  

Në rast se vërehet ndonjë degradim të kualitetit të shërbimeve të komunikimeve elektronike, 

atëherë ARKEP në përputhje me rekomandimet dhe praktikat e vendeve të ndryshme evropiane 

mund të përcaktoj vlerat minimale të parametrave të kualitetit. 

   

 


