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Paragrafi I. Hyrje  
 

Një shërbim universal në parim duhet të kryhet në mënyrë që të mbulojë kostot e tij. Sidoqoftë, 

ekziston mundësia e ofrimit të shërbimeve dhe aktiviteteve të cilat një operator komercial nuk do të 

kryente. Kjo mund të bëhet duke vendosur një detyrim të shërbimit universal një ofruesi të caktuar të 

shërbimit universal (në tekstin e mëtejmë referuar si- OSHU) dhe duke paguar kompensim ose një 

subvencion në lidhje me të njëjtën nëse realizohet një barrë e padrejtë financiare. 

Shtojca 1 e Direktivës 97/67/EC të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 15 Dhjetor 

1997 mbi rregullat e përbashkëta për zhvillimin e tregut të brendshëm të shërbimeve postare të 

Komunitetit, dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimit, siç është ndryshuar së fundmi nga Direktiva 

2008/6/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 20 Shkurt 2008 (në tekstin e mëtejmë 

referuar si – Direktiva) përcakton 5 elemente që do të llogariten. 

1. Skenari bazë dhe i referencës (kundërfaktual)): Kostoja neto e detyrimeve të shërbimit 

universal duhet të llogaritet, pasi ndryshimi midis kostos neto për një OSHU të caktuar të operimit 

me detyrimet e shërbimit universal dhe të njëjtit ofrues të shërbimit postar që operon pa detyrimet e 

shërbimit universal. 

2. Efikasiteti: Llogaritja duhet të marrë parasysh të gjithë elementët e tjerë të rëndësishëm 

dhe stimujt për efikasitetin e kostos. 

3. Përfitimet jomateriale dhe të tregut: Llogaritja e kostos neto duhet të vlerësojë 

përfitimet, duke përfshirë përfitimet jomateriale dhe ato të tregut, për OSHU. 

4. Fitimi i arsyeshëm. 

Kompensimi i kostos neto të detyrimit të shërbimeve postare universale është i lejueshëm 

vetëm nëse sjell barrë të padrejtë financiare: Kur një Shtet Anëtar përcakton që detyrimet e shërbimit 

universal, siç parashikohet në këtë Direktivë, sjellin një kosto neto, të llogaritur duke marrë parasysh 

Shtojcën I, dhe përfaqësojnë një barrë të padrejtë financiare për ofruesit e shërbimit universal, ai 

mund të vendosë një mekanizëm kompensimi.  

Për të qenë në gjendje të llogarisim koston/fitimin e detyrimeve të shërbimit universal postar 

duhet të përcaktohet një skenar referimi. Kjo do të thotë përcaktimin e atyre shërbimeve dhe veçorive 

të tyre që nuk do të ofroheshin më nga OSHU aktual pa detyrimin e shërbimit universal. Skenari i 

referencës duhet të vlerësohet nga Autoriteti. Kjo është në përputhje me Direktivën e cila sqaron 

përgjegjësitë në Shtojcën 1 Pjesa B: " Përgjegjësitë për verifikimin e kostos neto i takojnë Autoritetit. 

OSHU (të) do të bashkëpunojnë me Autoriteti për t'i mundësuar atij të verifikojë koston neto."  

Nga OSHU do të kërkohet të zhvillojë një skenar në mënyrë që të përcaktojë sjelljen e OSHU 

nëse asnjë detyrim i shërbimit universal nuk do të vendoset mbi kompaninë.  Kjo për të qenë në 

gjendje të specifikojë cilat shërbime nuk do t’i ofronte nëse nuk do të kishte detyrimet e shërbimeve 

universale. Skenari do të marrë në konsideratë variabla të ndryshëm si kushtet specifike kombëtare, 

produktet, shërbimet, çmimet, frekuencat e dorëzimit, rrjetet postare ku përfshihen zyrat postare, 

kutitë e letrave, orari i reduktuar i hapjes etj., dhe konkurrenca në treg. 

Kosto neto përfaqëson ndryshimin midis kostove dhe të ardhurave të arritura në situatën 

aktuale, duke vendosur detyrimin e shërbimit universal, dhe kostove dhe të ardhurave që do të 

merreshin nga skenari i referencës (shih shembullin më poshtë). 
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Ekzistojnë gjashtë elemente kryesore në llogaritje: 

 

o rasti bazë, të ardhurat neto të OSHU që kryejnë detyrimin e shërbimit universal 

(DSHU) 

 

minus 

 

o kundër faktet, cilat do të ishin të ardhurat neto të OSHU nëse nuk do të kryente DSHU. 

 

plus 

 

o përfitimet jomateriale dhe të tregut, të realizuara nga OSHU si rezultat i kryerjes së 

DSHU 

 

            gjithashtu duke marrë parasysh 

 

o stimuj për të siguruar që OSHU është efikas në kryerjen e DSHU 

dhe  

o fitimi i arsyeshëm që do të realizohet nga OSHU 

 

 me një test përfundimtar të 

o barra e padrejtë, nëse ndonjë kosto neto e kryerjes së DSHU vendos një barrë të 

padrejtë mbi OSHU-në. 

 

Rasti bazë 
( duke përfshirë DSHU) 

Të ardhurat minus shpenzimet 

Kontrafaktuale 
(duke përjashtuar DSHU) 

Te ardhurat minus shpenzimet 

Përfitimet jomateriale 
(duke qenë OSHU) 

Stimujt e efikasitetit 
Fitimi i arsyeshëm DSHU kostoja neto Barra e padrejtë? 
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Paragrafi II. Qëllimi  

Qëllimi i këtij udhëzimi është të përcaktojë kërkesat e përgjithshme për llogaritjen e humbjeve në 

ofrimin e shërbimit universal postar, procedurën për identifikimin e shërbimit universal postar i cili 

nuk do të ofrohej nga një ofrues i shërbimit nëse ky i fundit nuk ishte i detyruar ta bëjë këtë, 

kërkesat për llogaritjen e humbjeve të ndodhura në ofrimin e shërbimit universal postar dhe për 

sigurimin e informacionit për ARKEP. 

Paragrafi III. Përkufizimet 
 

Ky seksion paraqet përkufizimet e shprehjeve në vijim: 

“1. Vendndodhja e dobishme ekonomike do të nënkuptojë një vend jo-fitimprurës ku të 

ardhurat afatgjata të marra nga të gjitha shërbimet me pakicë të ofruara nga OSHU, përfshirë 

shërbimin postar universal, ka tejkaluar kostot e bëra gjatë ofrimit të shërbimeve të tilla; prandaj, 

OSHU do të ofronte shërbimin universal postar edhe nëse nuk do të ishte i detyruar ta bënte atë. 

2. Përdoruesit e dobishëm ekonomik do të nënkuptojë përdoruesit e shërbimit universal postar 

të vendosur në një vend ekonomikisht të dobishëm, ku OSHU, ndërsa ofronte shërbime me pakicë për 

përdoruesit e tillë, përfshirë shërbimin universal postar, ka realizuar më shumë të ardhura krahasuar 

me kostot e bëra në një periudhë afatgjatë. 

3. Vendndodhja ekonomikisht e pafavorshme do të nënkuptojë një vend jo fitimprurës, ku në 

planin afatgjatë është shkaktuar humbja nga ofrimi i shërbimeve me pakicë, përfshirë shërbimin 

universal postar; prandaj, OSHU nuk do të ofronte shërbimin universal postar nëse nuk do të ishte i 

detyruar ta bënte atë. 

4. Përdorues ekonomikisht të pafavorshëm do të nënkuptojë përdoruesit e vendosur në një 

vend ekonomikisht të dobishëm, ku OSHU, gjatë ofrimit të shërbimeve me pakicë për përdoruesit e 

tillë, përfshirë shërbimin universal postar, pëson më shumë kosto krahasuar me të ardhurat e 

realizuara në planin afatgjatë.  

5. Vlera neto aktuale do të nënkuptojë diferencën midis të ardhurave të mundshme nga 

shërbimet që do të ofrohen në planin afatgjatë dhe kostove të mundshme nga ofrimi i shërbimeve të 

tilla të përcaktuara nga metodat e parashikimit dhe zbritur nga kostoja mesatare e ponderuar e 

kapitalit. 

6. Afatgjatë do të nënkuptojë një periudhë më e gjatë se pesë vjet.. 

7. Vendndodhja jo-fitimprurëse do të nënkuptojë një vendndodhje gjeografike ku shpenzimet 

e OSHU-së të bëra nga ofrimi i shërbimit universal postar gjatë periudhës raportuese të mëparshme 

tejkaluan të ardhurat e marra nga shërbimi postar universal i ofruar. 

8. Vendndodhja fitimprurëse do të nënkuptojë një vendndodhje gjeografike ku të ardhurat 

OSHU të marra nga shërbimi postar universal i ofruar gjatë periudhës së raportimit të mëparshëm 

tejkaluan ose barazuan kostot e bëra gjatë ofrimit të shërbimit universal postar. 

9. Vetë-reklamimi do të nënkuptojë reklamimi, ku OSHU, kur ofron shërbimin universal postar 

dhe ose duke përdorur masat në lidhje me ofrimin e shërbimit universal postar reklamon vetveten ose 

filialet e saja, dhe cilindo nga shërbimet me pakicë të ofruara nga ajo ose filialet e saja, përfshirë 

shërbimin postar. Vetë-reklamimi është i lidhur me përfitimin që OSHU dhe/ose filiali i saj merr nga 

përdoruesit për shkak të mendimit në lidhje me OSHU-në dhe ose filialet e saja të krijuara në 

nënvetëdijen e përdoruesve nga metodat e marketingut dhe promovimit të zbatuara nga OSHU që i 

shtyn përdoruesit të zgjedhin shërbimin e ofruar përkatësisht nga OSHU dhe ose filialet e saj. 

10. Vendndodhja gjeografike nënkupton një zonë në territorin e Kosovës të përcaktuar nga 

OSHU sipas kritereve të qarta. 

11. Përfitimet jomateriale do të nënkuptojë përfitime indirekte të përcaktuara nga metodat 

ekonomike dhe të shprehura në terma monetarë, të cilat OSHU i merr si rezultat i ofrimit të shërbimit 

universal postar.  



6 
 

12. Përfitimet e tregut do të nënkuptojë përfitimin ekonomik të përcaktuar nga metodat 

ekonomike dhe i shprehur në terma monetarë, që OSHU i merr si rezultat i sigurimit të shërbimit 

universal postar.  

13. Humbjet në ofrimin e shërbimit universal postar nënkupton ndryshimin negativ midis të 

ardhurave të marra nga sigurimi i shërbimit universal postar gjatë një periudhe të caktuar dhe 

kostove të bëra gjatë ofrimit të shërbimit universal postar gjatë së njëjtës periudhë, nga e cila është 

zbritur vlera e përfitimeve jomateriale dhe të tregut të marra gjatë  ofrimit të shërbimit universal 

postar gjatë së njëjtës periudhë. 

Përkufizime të tjera përcaktohen në “Rregulloren për Llogaritjen e Kostove të Ofruesit të 

Shërbimit Universal Postar”. 

Paragrafi IV. Kërkesat e përgjithshme  
 

Secili aspekt specifik i detyrimeve të shërbimit universal duhet të konsiderohet veçmas bazuar 

në elementet e shërbimeve të identifikuara të cilat mund të ofrohen vetëm me humbje ose të ofurohen 

në kushte kostoje që bien jashtë standardeve tregtare normale dhe përdoruesve specifik ose grupeve 

të përdoruesve që nuk do të shërbehen nga një operator tregtar që nuk kishte një detyrim për të ofruar 

shërbim universal siç kërkohet në Direktivë. 

 

 
 

 

                                   Si të llogaritet kostoja neto, nëse ka, e DSHU-së          (1) 

       Hapi 1 

Hapi 2 

Hapi 3 

 Largimi nga kërkesat e DSHU të përcaktuara nga MS (Shtojca I Pjesa A) 

 Përcaktoni aktivitetet apo grupet e klientëve që do të sigurohen dhe ata që 

do të ndërpriten në një skenar referimi në Shtojcën I Pjesa B; 

 Variablat thelbësore; 

 Mbulimi gjeografik nëse është barrë ose përparësi? 

 Shpeshtësia e dorëzimit, duke përfshirë ndonjë ndryshim; 

 Produkte dhe ose shërbime, duke përfshirë ndonjë ndryshim, qoftë 

edhe çmimesh; 

 Cilësia, përfshirë çdo ndryshim në standarde? 

 Rrjeti postar (mirëmbajtja/zvogëlimi?) 

 Llogaritni kostot që OSHU do të shmangte nëse nuk do të kishte DSHU; 

 Shpenzimet: Shpenzimet direkte dhe indirekte nga shërbimet, 

shih Shtojca I Pjesa B (i)) dhe nga klientë të caktuar ose grup klientësh, 

shih Shtojca I Pjesa B (ii)) të shkaktuara nga DSHU, përfshirë klientët jo 

të qëndrueshëm. 
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Propozohet që të ekzistojnë dispozita të tilla që rregullojnë llogaritjen e kostos neto. 

 

“1. Llogaritja e humbjeve nga ofrimi i shërbimit universal postar synon përcaktimin e humbjeve 

të shkaktuara nga OSHU si rezultat i detyrimit për të siguruar shërbimin postar universal, dmth., 

synon përcaktimin e shumës së humbjeve të shkaktuara nga shërbimi universal postar që nuk do të 

sigurohej nga OSHU nëse nuk do ishte e detyruar ta bënte këtë.  

2. Për të llogaritur humbjet nga ofrimi i shërbimit universal postar sipas skemës së dhënë më 

poshtë, duhet të identifikohet shërbimi postar universal që nuk do të ofrohej nga OSHU nëse nuk do 

ishte e detyruar ta bënte këtë. Të ardhurat e realizuara nga ofrimi i shërbimeve me pakicë, përfshirë 

shërbimin universal postar, kostot nga ofrimi i shërbimeve të tilla dhe sasinë e shërbimeve me pakicë, 

përfshirë shërbimin universal postar, do të llogariten individualisht për secilën pjesë strukturore të 

skemës.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si të llogaritet kostoja neto, nëse ka, e DSHU-së          (2) 

Hapi 4 

 Llogaritni përfitimet që DSHU nuk do të kishte nga ato aktivitete nëse nuk do 

të kishte DSHU (shtojca I pjesa B) 

 Të ardhurat: Të ardhurat direkte dhe indirekte nga shërbimet dhe 

konsumatori/grupi i konsumatorëve të realizuara nga DSHU. 

 Përfitimet e lidhura jomateriale dhe të tregut: 

 Markat, emri tregtar, marka tregtare, organizimi i shitjeve, pjesa e tregut. 

 Të drejtat e veçanta për marketing (p.sh. e drejta ekskluzive për të shitur 

pullat OSHU dhe përdorimin e simbolit postar); 

 Ekonomitë e shkallës dhe fushëveprimit; 

 Gjithëpërfshirja, p.sh. rrjeti i instaluar tashmë; bazat e të dhënave; 

 Preferenca e klientit të OSHU; 

 Kredi pa interes, ku mund të përfshihen hua pa interes nga pullat e 

papërdorura. 
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Shërbimi universal 

postar 

Shërbimi universal postar ofrohet në 

një vend jo fitimprurës 

Shërbimi postar universal i ofruar 

në një vend fitimprurës 

Shërbimi postar universal i ofruar në një 

vend të dobishëm ekonomikisht 
Shërbimi postar universal i ofruar 

në një vend ekonomikisht të 

pafavorshëm 

Shërbimi universal 

postar i ofruar për 

përdoruesit e 

dobishëm 

ekonomikisht 

Shërbimi postar 

universal i ofruar 

përdoruesve 

ekonomikisht të 

pafavorshëm 

Shërbim universal postar, të cilin OSHU do ta ofronte 

edhe nëse OSHU nuk do ishte e detyruar ta bënte atë 

Shërbimi postar universal, të cilin OSHU nuk do ta ofronte 

nëse OSHU nuk do ishte e detyruar ta bënte këtë 
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3. Në mënyrë që të identifikojë shërbimin universal postar që nuk do të ofrohej nëse OSHU nuk 

do ishte e detyruar ta bënte këtë, OSHU do të llogarisë të ardhurat nga shërbimet me pakicë, përfshirë 

shërbimin universal postar, të ofruar nga OSHU dhe kostot e bëra gjatë ofrimit të shërbimeve të tilla 

në sistemin e llogaritjes së kostos dhe do t'i ndajë ato sipas vendndodhjeve dhe përdoruesve të tyre. 

4. OSHU do të llogarisë të ardhurat nga shërbimet e ofruara me pakicë, përfshirë shërbimin 

universal postar dhe kostot e bëra gjatë ofrimit të shërbimeve të tilla në sistemin e llogaritjes së kostos 

dhe do t'i ndajë ato sipas kërkesave të përcaktuara në Rregullore për Llogaritjen e Kostove të Ofruesit 

të Shërbimit Universal Postar. Vendndodhjet gjeografike dhe të ardhurat e realizuara, dhe kostot e 

bëra nga shërbimet me pakicë, përfshirë shërbimin universal postar, të ofruara në vende të tilla do 

të identifikohen qartë në sistemin e llogaritjes së kostos. 

5. Të ardhurat dhe kostot nga shërbimi universal postar që nuk do të siguroheshin nëse OSHU 

nuk do ishte e detyruar ta bëjë këtë do të llogariten në sistemin e llogaritjes së kostos veçmas nga të 

ardhurat dhe kostot nga një shërbim tjetër postar i ofruar nga OSHU. 

6. Kur llogaritni humbjet nga ofrimi i shërbimit universal postar, të gjitha shërbimet e ofruara 

me pakicë, dmth., shërbimet fitimprurëse dhe jo-fitimprurëse, duke përfshirë shërbimin universal 

postar, do të vlerësohen. Do të konsiderohet që ofrohen shërbime me pakicë, përfshirë shërbimin 

universal postar:  

6.1. fitimprurëse, kur të ardhurat e realizuara nga shërbimet e ofruara me pakicë, përfshirë 

shërbimin universal postar, tejkaluan kostot e bëra gjatë ofrimit të shërbimeve të tilla; 

6.2. jo fitimprurëse, kur shpenzimet e bëra gjatë ofrimit të shërbimeve me pakicë, përfshirë 

shërbimin universal postar, tejkalojnë të ardhurat e realizuara kur ofrojnë shërbime të tilla.   

7. Kostot nga shërbimet e ofruara me pakicë, përfshirë shërbimin universal postar, do të 

përfshijnë kthimin e arsyeshëm të investimit të llogaritur sipas kërkesave të përcaktuara në 

Rregulloren për Llogaritjen e Kostove të Ofruesit të Shërbimit Universal Postar.  
8. OSHU, kur llogarit humbjet nga ofrimi i shërbimit universal postar, do të dallojë të ardhurat 

dhe kostot nga shërbimet e mëposhtme: 

8.1. spastrimin, klasifikimin, transportin dhe shpërndarjen e artikujve postarë deri në 2 

kilogramë; 

8.2. spastrimin, klasifikimin, transportin dhe shpërndarjen e pakove postare deri në 10 

kilogramë; 

8.3. shërbime speciale për artikujt postarë të regjistruar dhe të siguruar; 

8.4. spastrimi, përpunimi, transporti dhe shpërndarja e artikujve postarë për personat e verbër 

“cecogramme”, deri në 7 kilogramë. 

9. Artikujt postarë dheose pakot e referuara në paragrafin 8 do të llogariten bazuar në marrjen 

dhe dërgimin aktual, artikujt që nuk u atribuohen artikujve postarë të regjistruar do t'u caktohen 

përdoruesve nga parimi i shkakësisë.  

10. OSHU, kur llogarit përfitimin jomaterial dhe përfitimin e tregut, do të zbatojë metoda dhe 

ose modele të justifikuara ekonomikisht, duke iu referuar të dhënave të mbledhura në sistemin e saj 

të kontabilitetit, si dhe të dhënave të Zyrës së Statistikave të Bashkimit Evropian (EUROSTAT) ose 

institucioneve të tjera që mbledhin të dhënat e kërkuara për të llogaritur përfitimin jo material dhe 

përfitimin e tregut. OSHU, kur parashikon treguesit e ardhshëm të performancës, do të mbështetet 

në parimin e paanësisë sipas të cilit të ardhurat e realizuara dhe kostot e ndodhura gjatë periudhës 

së raportimit të mëparshëm duhet të llogariten dhe shpërndahen në mënyrë të paanshme dhe duke 

ndjekur parimin e shkakësisë. 

11. OSHU do të llogarisë individualisht për të ardhurat e periudhës raportuese të mëparshme 

të realizuara nga shërbimet e ofruara me pakicë, përfshirë shërbimin postar universal dhe për kostot 

e bëra gjatë ofrimit të shërbimeve të tilla.  

12. Një vendndodhje gjeografike do të korrespondojë me segmentimin gjeografik të Kosovës. 

Vendndodhja gjeografike duhet të plotësojë kërkesat e mëposhtme: 

12.1. një mundësi për të identifikuar përdoruesit individualë në secilin vendndodhje 

gjeografike; 
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12.2. një zgjidhje e veçantë investimi e nevojshme për të instaluar elementin përkatës të 

infrastrukturës postare ose një mjet tjetër për t'i shërbyer përdoruesve; 

12.3. një mundësi për të hartuar një deklaratë të veçantë të fitimit ose humbjes për secilin 

vendndodhje gjeografike, d.m.th., për të llogaritur të ardhurat nga shërbimet e ofruara me pakicë, 

përfshirë shërbimin universal postar dhe kostot e bëra nga ofrimi i shërbimeve të tilla në secilin vend 

gjeografik. 

13. Për të identifikuar shërbimin universal postar që nuk do të ofrohej nëse OSHU nuk ishte i 

detyruar ta bënte këtë, OSHU do të ndajë shërbimet postare universale për secilën periudhë të 

mëparshme raportuese në: 

13.1. shërbimi postar universal i ofruar në një vend fitimprurës; 

13.2. shërbimi postar universal i ofruar në një vend jo fitimprurës. 

14. OSHU do të ndajë shërbimin postar universal në një vend jo fitimprurës në: 

14.1. shërbimi universal postar i ofruar në një vend të dobishëm ekonomikisht; 

14.2. shërbimi universal postar i ofruar në një vend ekonomikisht të pafavorshëm. 

15. Vendndodhjet e dobishme ekonomikisht dhe ekonomikisht të pafavorshme do të 

identifikohen duke marrë parasysh ndryshimin midis të ardhurave totale të OSHU nga shërbimet e 

ofruara me pakicë, përfshirë shërbimin universal postar dhe kostove të bëra gjatë ofrimit të 

shërbimeve të tilla dhe duke vlerësuar efektin afatgjatë, d.m.th., duke llogaritur vlerën aktuale neto 

të shërbimeve të ofruara me pakicë, duke përfshirë shërbimin universal postar.   

16. Shërbimi i ofruar në vendin e dobishëm ekonomikisht do të identifikohet nga përdoruesit 

individualë, d.m.th., të ardhurat dhe kostot nga shërbimi postar universal i ofruar për përdoruesit 

individualë. 

17. OSHU, kur vlerëson shërbimin postar universal në vendin e dobishëm ekonomikisht, do të 

marrë parasysh të gjitha shërbimet me pakicë, përfshirë shërbimin universal postar, të ofruar nga 

OSHU në këtë vendndodhje gjeografike. 

18. OSHU do të ndajë shërbimin universal postar të ofruar në një vend të dobishëm 

ekonomikisht në: 

18.1shërbimi postar universal i ofruar për përdoruesit e dobishëm ekonomikisht; 

18.2. shërbimi universal postar i ofruar për përdoruesit ekonomikisht të pafavorshëm. 

19. Shërbimi universal postar i ofruar përdoruesve ekonomikisht të pafavorshëm do të 

identifikohet nën shërbimin universal postar të ofruar për përdoruesit individualë, dmth., të ardhurat 

totale të OSHU's nga shërbimet me pakicë, përfshirë shërbimin universal postar, të siguruar për 

përdoruesit individualë dhe kostot e bëra gjatë ofrimit të shërbimeve të tilla përdoruesit individualë, 

do të vlerësohen.  

20. OSHU do të llogarisë numrin e njësive të shërbimit universal postar që OSHU nuk do e 

siguronte nëse nuk do ishte e detyruar ta bënte këtë, gjatë periudhës raportuese të mëparshme, shuma 

totale e të ardhurave të marra nga ky shërbim postar universal i ofruar dhe shuma e kostove të 

paraqitura gjatë ofrimit të shërbimit universal postar. 

21. Kur përcaktohet vlera aktuale neto, do të parashikohen të ardhurat totale nga shërbimet 

me pakicë që do të sigurohen nga OSHU, përfshirë shërbimin postar universal dhe kostot që do të 

ndodhin. Të ardhurat dhe kostot nga shërbimi universal postar do të dallohen nën çdo shërbim postar 

universal. Parashikimet do të bëhen në mënyrë objektive dhe të paanshme në bazë të parimit të 

shkakësisë dhe metodave të parashikuara ekonomikisht të bazuara, zbatimi i të cilave do të aprovohet 

me shkrim nga menaxheri i OSHU. 

22. Kur përcaktohet vlera aktuale neto, diferenca midis të ardhurave dhe kostove të secilës 

periudhë raportuese të parashikimit do të zbritet nga kostoja mesatare e ponderuar e kapitalit, kur 

kjo e fundit do të llogaritet në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Rregulloren për Llogaritjen e 

Kostove të Ofruesi i Shërbimit Postar Universal. 

23. Kur vlera aktuale neto është më e lartë se zero (0), do të konsiderohet që OSHU do të 

siguronte shërbimin postar universal edhe nëse nuk do të ishte e detyruar ta bënte atë. 

24. Kur vlera aktuale neto është më e ulët ose e barabartë me zero (0), do të konsiderohet që 

OSHU nuk do e siguronte shërbimin postar universal nëse nuk do të ishte e detyruar ta bënte atë. 
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Paragrafi V. Llogaritja e humbjeve    
 

 

Përfitimet më të zakonshme të paprekshme të tregut që janë konsideruar janë ekonomitë e 

shkallës dhe fushëveprimit, përmirësimi i vlerës së markës, reklamimi dhe përjashtimi i TVSH-së. 

 

Rekomandohet të llogaritet kostoja neto në këtë mënyrë: 

1.  OSHU do të llogarisë humbjet e ofrimit të shërbimit universal postar si më poshtë: 

1.1. për të identifikuar shërbimin universal postar i cili nuk do të ofrohej nga OSHU nëse nuk 

do të ishte e detyruar ta bënte këtë; 

1.2. për të llogaritur të ardhurat dhe kostot nga shërbimi universal postar i cili nuk do të ofrohej 

nga OSHU nëse nuk do të ishte e detyruar ta ofronte atë; 

1.3. zvogëlojnë diferencën nga përfitimi jo-material dhe përfitimi i tregut. 

2. OSHU do të llogarisë humbjet nga ofrimi i shërbimit universal postar sipas formulës së 

mëposhtme: 

 

 

  ,))(())((
1

NSSSPPPPN
n

i

ENPiENPi iiii




Si të llogaritet kostoja neto, nëse ka, e DSHU-së?      (3) 

Hapi 5 

Hapi 6 

Hapi 7 

 Llogaritni kostot neto nga përbërësit specifik të DSHU (Shtojca I Pjesa B) 

Kosto neto DSHU₌ (të ardh-kosto)DSHU - (të ardh-kosto) pa DSHU 

Kosto neto DSHU₌ (kosto DSHU  -  kosto pa DSHU)-(të ardh DSHU- të ardh pa DSHU) 

 Kostot në rritje & të ardhurat në rritje 

 Efekti i tërthortë duhet marrë parasysh 

 Përfitimet jomateriale dhe të tregut 

 Kosto neto₌ Shuma e kostos neto të komponentëve specifik të DSHU-së, 

llogaritja e bërë veçmas. 

 Autoriteti verifikon kostot neto dhe metodologjinë e llogaritjes së saj (Shtojca I 

Pjesa B) 

   Vendosni nëse kostot neto janë një barrë e padrejtë 
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ku: 

PN – paraqet humbjet nga ofrimi i shërbimit universal postar; 

(Pi – (PPi + PENi)) – të ardhurat e marra nga shërbimi universal postar i siguruar gjatë 

periudhës së mëparshme të raportimit, ku OSHU nuk do të siguronte shërbimin universal postar nëse 

nuk ishte i detyruar ta bënte këtë; 

Pi – të ardhurat e marra nga shërbimi universal postar i siguruar gjatë periudhës së 

mëparshme të raportimit; 

(PPi + PENi) – të ardhurat që do të fitoheshin nga OSHU edhe nëse nuk do të ishte i detyruar 

të ofronte shërbimin universal postar; 

PPi – të ardhurat e marra nga shërbimi universal postar ofuruar në një vend fitimprurës gjatë 

periudhës raportuese të mëparshme; 

PENi – të ardhurat e marra nga shërbimi universal postar ofruar përdoruesve ekonomikisht të 

dobishëm në një vend të dobishëm ekonomikisht gjatë periudhës raportuese të mëparshme; 

(Si – (SPi + SENi)) – shpenzimet e shkaktuara gjatë periudhës së mëparshme të raportimit kur 

ofrojnë shërbimin universal postar që nuk do të sigurohej nëse OSHU nuk do ishte e detyruar ta bëjë 

këtë; 

Si – shpenzimet e shkaktuara gjatë ofrimit të shërbimit universal postar gjatë periudhës 

raportuese të mëparshme; 

(SPi + SENi) shpenzimet e shkaktuara gjatë periudhës së mëparshme të raportimit kur ofrojnë 

shërbimin universal postar që do të ofrohej edhe nëse OSHU nuk do ishte e detyruar ta bënte këtë; 

SPi – shpenzimet e shkaktuara gjatë ofrimit të shërbimit universal postar në një vend 

fitimprurës gjatë periudhës raportuese të mëparshme; 

SENi – shpenzimet e shkaktuara gjatë ofrimit të shërbimit universal postar në një vend 

ekonomikisht të dobishëm për përdoruesit ekonomikisht të dobishëm gjatë periudhës raportuese të 

mëparshme; 

N – shuma e përfitimeve jomateriale dhe përfitimeve të tregut të shprehura në terma monetarë. 

3. Gjatë llogaritjes së vëllimit të përfitimeve jomateriale dhe përfitimeve të tregut, të paktën 

llojet e mëposhtme të përfitimeve jomateriale dhe përfitimet e tregut duhet të vlerësohen: 

3.1. përfitimet e gjithëpranishme - përfitimet që OSHU fiton duke pasur një rrjet postar në të 

gjithë territorin e Kosovës; të gjithë përdoruesit mund të përdorin shërbimin postar të ofruar nga 

OSHU dhe të arrijnë çdo marrës përmes këtij rrjeti postar; 

3.2. përfitimet e bazës së të dhënave të përdoruesve - përfitimet e realizuara nga shitja e 

ofrimit të të dhënave nga adresa dhe baza e të dhënave e kodit postar të përdorura gjatë kryerjes së 

shërbimit në tërë territorin e Kosovës dhe/ose përfitimet e marra gjatë ofrimit të shërbimeve në lidhje 

me përdorimin e kësaj baze të të dhënave; 

3.3. përfitimet e reklamave - të ardhurat e realizuara nga reklamat e ofruara nga OSHU për 

persona të tjerë ose filialet e saj të botuara në kuti letrash të destinuara për përdorim publik, në 

objekte të tjera të infrastrukturës postare, ose në vendet e furnizimit dhe/ose të ardhurat e realizuara 

nga reklamat gjatë ofrimit të shërbimit.; 

3.4. përfitimet e reputacionit - përfitimet e vetë-reklamimit kur OSHU, ndërsa ofron shërbimin 

ose përdor masat e ofrimit të shërbimit, reklamon vetveten ose çdo shërbim të ofruar nga OSHU ose 

filialet e saja, përfshirë shërbimin postar; OSHU fiton këto përfitime sepse metodat e marketingut 

dhe promovimit të aplikuara nga OSHU nxisin përdoruesit të zgjedhin shërbimet e kryera nga OSHU; 

shkalla e përfitimeve të reputacionit do të shoqërohet me kostot e marketingut dhe promovimit me të 

cilat do të kërkoheshin të njëjtat përfitime nëse nuk do të kishte detyrim për të ofruar shërbimin 

universal postar; 

3.5. përfitimet e lehtësimit të taksave - përfitimi ekonomik që OSHU fiton për shkak të 

përjashtimeve dhe/ose lehtësimeve nga taksimi për mallrat e furnizuar dhe/ose shërbimet e ofruara 

në lidhje të drejtpërdrejtë me ofrimin e shërbimit universal postar (për shembull, lehtësimi i taksës 

së vlerës së shtuar); 

3.6. përfitimet e mjeteve të parapagimit postar; 
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3.7. përfitimet e filatelisë; 

3.8. përfitime të tjera jo-materiale dhe përfitime të tregut në lidhje me kryerjen e detyrimit për 

të ofruar shërbimin postar universal, nëse ka. 

4. Secili lloj i përfitimeve jomateriale dhe përfitimet e tregut do të shprehen në terma 

monetarë. 

5. Përfitimet jomateriale dhe përfitimet e tregut përcaktohen duke përmbledhur vlerat 

monetare të llojeve të përfitimeve jomateriale dhe përfitimeve të tregut. 

 

 

Paragrafi VI. Kriteret për përcaktimin e barrës së tepërt financiare 
 

Koncepti i barrës së padrejtë financiare nuk është zhvilluar qartë. Meqenëse termi "i padrejtë" 

lidhet më shumë me aspektet e barazisë sesa me konsideratat e efikasitetit, ndoshta nuk është për t'u 

habitur që një sërë kriteresh janë paraqitur për të përcaktuar atë që konsiderohet barrë "e padrejtë" 

financiare. Këto kanë të bëjnë me nivelin absolut të kostos neto të detyrimeve të shërbimit universal; 

niveli absolut i fitimeve të OSHU, ofrimi i shërbimit universal imponon një barrë të padrejtë nëse 

fitimi ekonomik i OSHU's me detyrimin e shërbimit universal është negativ; kostoja absolute neto e 

detyrimit të shërbimit universal në krahasim me madhësinë e OSHU; fitimi absolut OSHU në raport 

me fitimin e konkurrencës, kostoja neto e detyrimit të shërbimit universal është e padrejtë nëse fitimi 

i OSHU është më i ulët se konkurrenti i tij; dhe një kombinim i kritereve të mësipërme. 

Precedenca nga industritë e tjera ose vendimet ligjore është gjithashtu në përgjithësi në 

përputhje me një sërë kriteresh që përdoren. Për shembull, Gjykata e Lartë e Drejtësisë përcakton 

barrën e padrejtë si “.. një barrë e cila, për secilën ndërmarrje në fjalë, është e tepërt në funksion të 

aftësisë së ndërmarrjes për ta mbajtur atë, duke marrë parasysh të gjitha karakteristikat e vetë 

ndërmarrjes, në veçanti cilësinë e pajisjeve të saj, situatën e saj ekonomike dhe financiare dhe pjesën 

e saj të tregut.” Sipas Gjykatës, "i takon autoritetit rregullator kombëtar të përcaktojë kritere të 

përgjithshme dhe objektive, të cilat bëjnë të mundur përcaktimin e pragjeve përtej të cilave - duke 

marrë parasysh karakteristikat e përmendura në paragrafin e mësipërm - një barrë mund të 

konsiderohet si e padrejtë (...)”1. 
 

ERGP sugjeron që autoritetet rregullatore kombëtare duhet të analizojnë një numër faktorësh 

që lidhen gjerësisht me kushtet e tregut dhe shkallën e konkurrencës në treg në mënyrë që të bëhet si 

vlerësim i barrës së padrejtë financiare. 

1. Pozicioni financiar i OSHUs:  

 Autoriteti duhet të vlerësojë nëse kostoja neto pozitive ndikon ndjeshëm në përfitimin 

dhe aftësinë e OSHU për të fituar një normë të drejtë kthimi mbi kapitalin e angazhuar;  

 Ndryshimet në përfitimin, ku barra është e padrejtë nëse fuqia e OSHU në treg nuk është 

e mjaftueshme për të kundërpeshuar peshën e detyrimit të shërbimit universal për të mbajtur një fitim 

të arsyeshëm; 

 Diferencë e konsiderueshme në nivelin e fitimit të konkurrentëve, ku ofrimi i 

shërbimeve universale imponon një barrë të padrejtë nëse fitimi i OSHU është më i ulët se 

konkurrentët e tij;  

 Ndryshimet në fitimet e kontabilitetit dhe analiza e masave financiare përkatëse, për 

shembull marzhet EBITDA  të marra nga OSHU zvogëlohen ndjeshëm;  

2. Niveli i përdorimit të shërbimeve postare, kohët e fundit kërkesa për përdorimin e 

shërbimeve postare është në rënie për shkak të zëvendësimit elektronik. Nivelet në rënie të përdorimit 

të shërbimeve postare automatikisht do të zvogëlojnë të ardhurat e OSHU dhe ndoshta mund të jenë 

një faktor që rrit nivelin e padrejtësisë pasi kostot fikse ndryshojnë në proporcion shumë më të vogël 

                                            
1 Studimi i Ekonomisë Kufitare mbi Parimet e Përdorura për Llogaritjen e Kostove Neto të OSHU Postare, Dhjetor 

2012. 
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me ndryshimet në prodhimin ose vëllimin e shitjeve. Në një situatë të tillë, kostoja fikse e 

infrastrukturës së shërbimit universal zakonisht do të mbetet konstante dhe relativisht e lartë. Për këtë 

arsye, OSHU ndoshta mund të përballet me vështirësi ekonomike;  

3. Kostoja dhe të ardhurat e shërbimeve universale postare, si dhe raporti midis kostos 

neto dhe të ardhurave; 

4. Aksionet e tregut - në rast se OSHU është në gjendje të mbajë pjesë të larta të 

qëndrueshme të tregut, detyrimi i shërbimit universal nuk do të paraqesë një barrë të padrejtë që 

rezulton nga ofrimi i shërbimeve universale postare;  

5.  Kritere të tjera të vendosura nga autoritetet rregullatore kombëtare.  

 

 

 

 

 

Rekomandohet të vendosen ato kritere për identifikimin e barrës së padrejtë financiare. 

 

1. Kriteret e mëposhtme për përcaktimin e barrës së tepërt financiare duhet të merren parasysh: 

1.1. raporti i përqindjes së humbjeve të ndodhura nga OSHU në ofrimin e shërbimit universal 

postar si rezultat i detyrimit për të ofruar shërbimin postar universal për të ardhurat e realizuara 

nga OSHU gjatë së njëjtës periudhë, duke vlerësuar nëse humbjet e OSHU kanë ndodhur për shkak 

të detyrimit për të ofruar shërbimin universal postar në fakt kërcënon të përkeqësojë gjendjen 

financiare të OSHU; 

1.2. ndryshimi në treguesit e përfitimit të OSHU, si përfitimi bruto, përfitimi neto, përfitimi i 

biznesit gjatë vitit financiar të mëparshëm;  

1.3. krahasimi i raporteve të përfitimit të OSHU për tre vitet e mëparshme financiare me 

raportet përkatëse të përfitimit të shërbimit postar;  

1.4. faktorë të tjerë që ndikojnë në barrën financiare mbi OSHU si rezultat i detyrimit për të 

ofruar shërbimin universal postar. 

 

Paragrafi VII. Sigurimi i informacionit për ARKEP 
 

Rekomandohet të parashikohet rregullimi i këtyre dispozitave, dorëzimi i informacionit të 

nevojshëm për verifikimin e kostos neto tek ARKEP. 

 

1. OSHU kur paraqet kërkesën për të kompensuar humbjet nga ofrimi i shërbimit universal 

postar gjatë periudhës raportuese të mëparshme duhet të paraqesë si vijon: 

1.1. një deklaratë e llogaritjes së humbjeve nga ofrimi i shërbimit universal postar gjatë 

periudhës së raportimit të mëparshëm, përveç vlerësimit të përfitimeve jomateriale dhe përfitimeve 

të tregut; 

1.2. shpjegime bazuar në kritere objektive se cilët përdorues të grupeve të tyre OSHU nuk do 

të ofronin shërbimin postar universal, cilit shërbim postar universal nuk do të ofrohej, në cilin vend 

gjeografik shërbimi postar universal nuk do të ofrohej, nëse OSHU nuk ishte i detyruar të ofronte 

shërbimin postar universal, përfshirë përshkrimin e një algoritmi për identifikimin e një shërbimi të 

tillë, përshkrimet e metodave të aplikuara dhe ose modeleve me supozimet dhe burimet e 

informacionit, rezultatet e llogaritjes së të ardhurave dhe kostos dhe dokumentet që justifikojnë 

llogaritjet; 

1.3. informacioni i mëposhtëm do të sigurohet për secilin vend gjeografik nga secili shërbim 

postar universal: 

1.3.1. numri i njësive të shërbimit universal postar që OSHU nuk do të ofronte nëse nuk do të 

ishte i detyruar ta bënte këtë, të ardhurat e realizuara gjatë ofrimit të këtij shërbimi, kostot e bëra 

gjatë ofrimit të këtij shërbimi dhe kthimin e investimit; 
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1.3.2. numrin e njësive të shërbimit universal postar që OSHU do të ofronte edhe nëse do të 

ishte i detyruar ta bënte këtë, të ardhurat e realizuara gjatë ofrimit të këtij shërbimi, kostot e bëra 

gjatë ofrimit të këtij shërbimi dhe kthimin e investimit; 

1.4. përshkrimin e llogaritjes së humbjeve nga ofrimi i shërbimit universal postar, përfshirë 

llogaritjet e hollësishme, logjika, formulat, etj.;  

1.5. shpjegime të hollësishme se si është llogaritur vlera aktuale neto; 

1.6. deklarata e vlerësimit të përfitimeve jomateriale dhe përfitimeve të tregut, përshkrimet e 

metodave dhe ose modeleve të aplikuara për të llogaritur përfitimet jomateriale dhe përfitimet e 

tregut, përfshirë supozimet, të dhënat dhe burimet e informacionit të përdorur, përfitimet jomateriale 

dhe rezultatet e llogaritjes së përfitimeve të tregut dhe dokumentet justifikuese. 

 

____________________ 


