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NNrr..  PPrroott..  000077//BB//1166  

 
VENDIM Nr. 776 

 
Për plotësimin dhe ndryshimin e Vendimit Nr. 695 Ref. ARKEP (Nr. Prot. 040/B/15) pёr 

Miratimin e tarifave (çmimores)  pёr Shërbimet Universale Postare 

 

Në mbështetje të nenit 8 paragrafi 1), neni 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për 

Komunikime Elektronike, (tutje- LKE); neni 3 paragrafi 1.17), neni 6 paragrafi (1.3), neni 14 

paragrafi  3.7) të Ligjit Nr. 03/L-173, për Shërbime Postare (tutje- Ligji); nenit 16 paragrafi 3) i 

Udhëzimit Administrativ Nr. 05/2012, për licencim të operatorëve postar dhe në përputhje 

me dispozitat e Rregullores së Brendshme të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve 

Elektronike dhe Postare (tutje- Autoriteti ose ARKEP)  në përbërje prej: 
 

1) z. Kreshnik GASHI    Kryetar, 

2) z. Hazir HAJDARI    Anëtar, 

3) z. Bahri ANADOLLI    Anëtar, dhe 

4) z. Nijazi ADEMAJ    Anëtar,  

 

në mbledhjen e 4) me radhë të mbajtur më datë: 04/03/2016, pas shqyrtim tё dokumentacionit 

dhe rekomandimin tё përgatitur nga Sektori i Shërbimit Postar (tutje: SSHP) mori kёtё:  

 
VV  EE  NN  DD  II  MM  

  

I. Plotësohet dhe ndryshohet Vendimi Nr. 695 (Nr. Prot. 040/B/15), përkatësisht 

ndryshohet Pika 7 e  Shojcës I e Vendimit, duke zhvendosur  shërbimin: ‘Shtypshkrime 

të pa-adresuara – Posta Direkte’ nga kategoria e shërbimit universal postar në 

kategorinë e ’Shërbime Komerciale’. 

 
II. Pika 7 e Shojcës I të Vendimit Nr. 695, ndryshohet si në vijim shёrbimi: ‘Shtypshkrime 

tё pa-adresuara - Posta Direkte’ do të emërtohet vetëm: ‘Postë Direkte’. 

 
III. Obligohet NPQ ‘Posta e Kosovës’ Sh.A., që tarifat pёr kёtё shёrbim tridhjetë t’i zbatojë 

tridhjetë (30) ditë pas hyrjes nё fuqi tё kёtij vendimi. 

 
IV. Obligohet NPQ ‘Posta e Kosovës’ Sh.A., qё ndryshimet e caktuara nё dispozitiv tё kёtij 

vendimi t’i publikojё në të gjitha zyrat – pikat postare dhe ueb faqen zyrtare të saj. 

 
V. Ky vendim do të jetë në fuqi pёr një periudhe kohore jo më të shkurtër se gjashtë (6) 

muaj dhe do tё mbetet nё fuqi deri në nxjerrjen e një vendim të ri ose shfuqizimin e tij 

nga Autoriteti. 

 
VI. Të gjitha dispozitat tjera tё Vendimit bazё Nr. 695 (Ref. ARKEP Nr. Prot. 040/B/15; dt. 

14/10/2015) mbeten nё fuqi. 

 

VII. Ky vendim ёshtё pёrfundimtar dhe hyn në fuqi ditën nënshkrimit. 
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A R S Y E T I M 

 

Operatori Publik Postar, përkatësisht, NPQ ‘Posta e Kosovës’ ShA, ka dorëzuar pranë 

Autoritetit kërkesën me subjekt, ‘Propozim kërkesë për ndryshimin e Vendimit Nr. 695, të datës; 

14/10/2015, që shërbimi ‘Shtypshkrimet e paadresuara - Posta Direkte, të bartet, zhvendoset tek 

‘Shërbimet Komerciale’ (Ref. Shkresa; Nr. Prot. 1107/2/15, dt; 01/12/2015), duke prezantuar 

dokumentet përcjellëse si dhe pjesë të arsyetimeve mbi ndryshimet, respektivisht propozimet 

për ndryshim bazuar në evoluimin e tregut të shërbimeve, që sipas operatorit ka ndikim të 

drejtpërdrejtë në qëndrueshmërinë e tyre financiare. 

 

Autoritetit, respektivisht SSHP,  ka trajtuar dhe ka përgatitur një raportit  rekomandues (Ref. 

Nr. Prot. 059/2/16, datë; 18/01/2015), i cili ka pasur për mandat trajtimin dhe analizën e 

propozim kërkesës së paraqitur nga Operatorit Publik Postar (tutje; OPP), përkatësisht, NPQ 

‘Posta e Kosovës’ ShA. 

 

Pas analizimit të kërkesës dhe të tarifave (çmimeve) të propozuara nga OPP dhe duke u  nisur 

nga njohja e situatës, lëvizjeve dhe zhvillimeve, bazuar në Direktivat e BE  97/67, (Ref.Neni 2 

paragrafi 8 Posta Direkte),  përcaktimin e Postës Direkte si shërbim postar, deri në ndryshimin 

dhe amandamntimin e saj me Direktivën; 2008/06 EC, (Ref., Neni 1, pika (g); duhet të hiqet;) ku 

‘Posta Direkte’ hiqet nga shërbimi universal postar me këtë dhe kualifikohet si ‘shërbim 

komercial’, respektivisht edhe trajtohet njëlloj si shërbimet tjera postare.  

 

Duke pas parasysh atё qё u tha mё lartё si dhe bazuar nё nenin 6 paragrafi 1.3) i Ligjit nr. 

03/L-173 për Shërbimet Postare, ku pёrcaktohet se Autoriteti miraton tarifat për shërbimet 

universale dhe të rezervuara postare, të propozuara nga operatori publik postar. 

 

Bazuar nё nenit 16  paragrafi 3) të U.A. Nr. 05/2012, për licencim të operatorëve të 

shërbimeve postare, ku përcaktohet forma e hyrjes në fuqi të tarifave për shërbimet tjera  

postare, përkatësisht shërbimeve komerciale. 

 
Andaj, është vendosur sikurse në dispozitiv të këtij vendimi.  

KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee::  

 
Pala e pakënaqur me këtë vendim mund të iniciojё konflikt administrativ në Gjykatën 

Kompetente, brenda tridhjetë (30) ditëve nga dita e pranimit të kёtij Vendimi. 

  

PPrriisshhttiinnëë,,    1100//0033//22001166                                

  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

          KKrreesshhnniikk  GGAASSHHII  

                                                                                                                                                                  KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  
  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

- NPQ ‘Posta e Kosovës’ Sh.A; 

- Sektorit të Shërbimit Postar (SSHP), ARKEP; 

- Arkivit, ARKEP. 


