
Faqe 1 nga 3 

AAddrreessaa::  RRrr..  BBeeddrrii  PPeejjaannii  nnrr..  2233,,  1100000000  PPrriisshhttiinnëë,,  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

TTeell::  ++  338833  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++  338833  3388  221122  339999;;    

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

 

 

 

 

 

NNrr..  PPrroott..  002255//BB//1188  

 

VVEENNDDIIMM  NNrr..  11117788  

PPëërr    

FFiilllliimmiinn  ee  PPrroocceessiitt  ttëë  KKoonnssuullttiimmiitt  PPuubblliikk  ttëë  ddookkuummeenntteevvee  ppëërr  AAnnaalliizzëënn  ee  TTrreeggjjeevvee  

““QQaassjjaa  mmee  sshhuummiiccëë  bbaasshhkkëësshhffrryyttëëzziimmii  ––LLLLUU  ((dduukkee  ppëërrffsshhiirrëë  qqaassjjeenn  ee  nnddaarrëë))  nnëë  llaaqqeett  

mmeettaalliikkee  ddhhee  nnëënn--llaaqqeett  mmee  qqëëlllliimm  ooffrriimmiinn  ee  sshhëërrbbiimmeevvee  ttëë  kkoommuunniikkiimmeevvee  eelleekkttrroonniikkee    

ddhhee    

qqaassjjaa  mmee  sshhuummiiccëë  bbrreezzggjjeerrëë  ((bbrrooaaddbbaanndd))””  

Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 10, paragrafi 5), neni 31, 

paragrafët 8), neni 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) dhe 3) (tutje referuar si - Ligji); 

Rregullores Nr. 27 për Analizat e Tregut (Ref. ARKEP Nr. Prot. 041/B/14), neni 3, paragrafët 1), 3) 

dhe 4), neni 4, paragrafët 3.8) dhe 3.9) (tutje referuar si; Rregullorja për Analizat e Tregut) dhe nenit 

13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ të 

Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si; ARKEP ose Autoriteti), Bordi Drejtues i 

Autoritetit në përbërje prej: 

 

1) z. Kreshnik Gashi Kryetar 

2) z. Nijazi Ademaj Anëtar 

3) z. Hazir Hajdari Anëtar dhe 

4) z. Bahri Anadolli Anëtar 

në mbledhjen e 27-të me radhë të mbajtur me dt. 03 Prill 2018, pas shqyrtimit të materialit të 

përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) dhe Departamenti Ligjor (DL), 

lidhur me analizën e tregjeve dhe përcaktimin e operatorëve me Fuqi të Ndjeshme në Treg 

(OFNT), unanimisht morri këtë: 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 

I. Miratohet fillimi i Konsultimit Publik të: 

a)  Draft Vendimi për Definimin e Tregut Qasja me Shumicë brezgjërë; 

b) Draft Vendimi për Definimin e Tregut Qasja me shumicë bashkëshfrytëzimi –LLU 

(duke përfshirë qasjen e ndarë) në laqet metalike dhe nën-laqet me qëllim ofrimin e 

shërbimeve të komunikimeve elektronike; 
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c) Draft Vendimi për Përcaktimin e ndërmarrjes Telekomi i Kosovës Sh.A. si OFNT në 

tregun Qasja me shumicë bashkëshfrytëzimi –LLU (duke përfshirë qasjen e ndarë) në 

laqet metalike dhe nën-laqet me qëllim ofrimin e shërbimeve të komunikimeve 

elektronike; 

d) Draft Vendimi për Përcaktimin e ndërmarrjes IPKO Telecommunications LLC si 

OFNT në tregun e qasjes me shumicë brezgjërë; 

e) Raporti për analizën e tregjeve dhe përcaktimi i operatorëve ne fuqi të ndjeshme në 

treg – Qasja me shumicë bashkëshfrytëzimi –LLU (duke përfshirë qasjen e ndarë) në 

laqet metalike dhe nën-laqet me qëllim ofrimin e shërbimeve të komunikimeve 

elektronike dhe qasja me shumicë brezgjerë (broadband); 

II. Procesi i konsultimit publik fillon më datë 23 Prill 2018 dhe përfundon më datë 22 Maj 

2018. 

III. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  

Ligji, respektivisht neni 10, paragrafët 5) përcakton se Autoriteti: “Miraton vendimet në lidhje me 

përcaktimin e tregjeve përkatëse, kryen analizat e tregut dhe imponimin, si dhe tërheqjen e obligimeve të 

rregullatorit tek operatorët me fuqi të ndjeshme tregu.” 

Neni 31 paragrafi 8 i Ligjit përcakton se: “Autoriteti duhet ta kompletojë procedurën e analizës së 

tregut brenda katër muajve pas vendimit të Autoritetit referuar në paragrafin 1. të këtij neni për inicimin e 

analizës së tregut. Autoriteti do t’i konsultojë palët relevante për draftin e vendimit të vet për rezultatet e 

analizës së tregut sipas procedurën e konsultimit për analizë të tregut e vendosur në nenin 82 të këtij 

ligji...” 

Neni 4, paragrafi 3) i Rregullores për Analizat e Tregut ka specifikuar listën e tregjeve të 

ndjeshme ndaj rregullimit “ex-ante” në Territorin e Republikës së Kosovës, ku ndër të tjera janë 

edhe tregjet: 

- Qasja me shumicë bashkëshfrytëzimi–LLU (duke përfshirë qasjen e ndarë) në laqet 

metalike dhe nën-laqet me qëllim ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike dhe 

- Qasja me shumicë brezgjerë (broadband); 

Tregu i LLU-së është në ciklin e dytë të analizës, ndërsa tregu i qasjes me shumicë brezgjërë 

analizohet për herë të parë. 

Neni 82 i Ligjit përkufizon se Autoriteti gjatë aprovimit të akteve normative duhet t’i publikojë 

ato në pajtim me kushtet dhe procedurat e vendosura nga Autoriteti, duke ua ofruar mundësinë 

personave të interesuar që në afat të arsyeshëm kohor të shprehin pikëpamjet e tyre. 
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Andaj, është vendosur sikurse në dispozitiv të këtij vendimi. 

Këshilla Juridike: 

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

Kompetente, brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të Vendimit. 

 

PPrriisshhttiinnëë,,  2233//0044//22001188                                

 

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

    KKrreesshhnniikk  GGaasshhii  

    KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

 

- Operatorëve të rrjetit dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike; 

- Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik/Departamenti i Postë Telekomunikacionit dhe 

Teknologjisë Informative 

- Autoritetit Kosovar të Konkurrencës 

- Departamentit të Komunikimeve Elektronike/Zyra për Analiza Ekonomike, ARKEP, 

- Departamenti ligjor, ARKEP, 

- Arkivit, ARKEP  
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