
Faqe 1 nga 4 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  rrrr..PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

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

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrtt--kkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrtt--kkss..oorrgg    

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO 
  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  
RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

 
 
NNrr..  PPrroott..  006622//BB//1111          
  

VVEENNDDIIMM  NNrr..  114466  
  

ppëërr  
‘‘MMiirraattiimmiinn  ee  ddookkuummeennttiitt  ppëërr  kkëësshhiilllliimm  ppuubblliikk  

‘‘AAnnaalliizzaa  ee  TTrreegguutt  ttëë  TTeelleeffoonniissëë  FFiikkssee’’  
 

 
Bazuar në nenin 6 paragrafi 1, të Ligjit mbi Telekomunikacionin Nr. 2002/07, të 
ndryshuar me ligjin Nr. 03/L-085, dhe në referim te nenit 20 dhe 22 të Rregullores së 
Brendshme të Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit, Bordi i Autoritetit 
Rregullator të Telekomunikacionit (ART) i përbërë nga, 
 

1) z. Ekrem Hoxha Kryetar 
2) z. Besnik Berisha Anëtar 
3) z. Lulzim Kurtaj Anëtar 
4) z. Nijazi Ademaj Anëtar 

 
në mbledhjen e XXVIII të bordit të mbajtur me datë; 15 dhe 17 Nëntor, 2011, sipas 
procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, mori në shqyrtim 
materialet shkresore të përbëra nga dhe si më poshtë të specifikuara;  
 

- Raporti Përmbyllës i Grupit Punues (dokument intern);  
- Dokumenti (Raporti) i Analizës së Tregut të Telefonisë Fikse; 
- Draftet e aktvendimeve për/mbi tregjet e definuara; si dhe 
- Draftet e aktvendimeve për/mbi caktimin e ndërmarrjeve (operatorëve) me Fuqi të 

Ndjeshme në Treg (FNT) sipas tregjeve përkatëse;  
 

dokumente këto të përgatitura nga Grupi Punues (GP) për ‘Analizën e Tregut dhe 
Definimin e Ofruesve me Fuqi të Ndjeshme në Treg’ me përkrahje dhe mbikëqyrje të 
pranuar nga ekspertët e misionit të Bashkimit Evropian të ardhur përmes programeve të 
TAIEX-it. 
 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur si dhe në referim të bazës ligjore si më 
poshtë të cituar; 

 
VËREHET se;  

 
Dokumentacioni i paraqitur nga Grupi Punues për miratimin e raportit dhe draft 
aktvendimeve përkatëse për/mbi definimin e tregjeve dhe ndërmarrjeve me FNT në 
procedurë të këshillimit publik, përbëhet nga;  
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1) Vendimeve Nr. 57, 58 dhe 128 të Bordit të Autoritetit Rregullator të 
Telekomunikacionit mbi formimin e Grupit Punues për të udhëhequr procesin e 
analizës së tregjeve, fillimin dhe përcaktimin e afateve kohore për implementimin 
e procesit të analizës së tregut të telefonisë fikse dhe shtatë tregjeve përkatëse të 
listuara si në vijim; 

 

a) Qasjen në rrjetin publik telefonik në lokacione fikse; 
b) Shërbimet telefonike lokale dhe/ose kombëtare te disponueshme për 

publikun, te ofruara ne lokacionin fiks; 

c) Shërbimet telefonike ndërkombëtare te disponueshme për publikun te 
ofruara ne një lokacion fiks; 

d) Origjinimi i thirrjeve ne rrjetin publik telefonik te ofruara ne një 
lokacion fiks; 

e) Terminimi i thirrjeve për rrjete publike telefonike individuale te ofruara 
ne një lokacion fiks; 

f) Shërbimet transite në rrjetet publike telefonike fikse; 
g) Qasjen me shumicë në infrastrukturën e rrjeteve fizike (përfshirë qasjen 

e ndarë, të pjesshëm dhe të plotë) për ofrimin e shërbimeve 

telekomunikuese   

 
2) Raportit përmbyllës të GP të paraqitur për vëmendje të Bordit;  
3) Dokumentit ‘Raportit të Analizës së Tregut të Telefonisë Fikse’; 
4) Draftet e aktvendimeve për definimin e tregjeve dhe përcaktimin e operatorëve me 

fuqi të ndjeshme në treg;  
  

i. Draft aktvendimet kanë të integruar relacionet të zgjeruara shpjeguese  
  
 

ATËHERË: 
 

Bordi i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit nisur nga vlerësimi i mëposhtëm;  

 
- Dokumenti ‘Raporti i Analizës së Tregut të Telefonisë Fikse’ përmban analizën për 

FNT të tregjeve fillestare për analizë të tregut, si të përcaktuar me nenin 4.4 
respektivisht paragrafët 4.4.1 deri 4.4.7 të Rregullores Nr. 5 (Ref. Nr. Prot. 
115/1/10), Rregullorja për Analizën e Tregut dhe detyrimet e propozuara për FNT 
në këto tregje. 
 

- Versioni final i dokumentit (raportit të analizës së tregut të telefonisë fikse) 
reflekton punën meritore të Grupit Punues, Departamentit të Telekomunikacionit 
dhe përkrahjes e mbikëqyrjes së pranuar nga ekspertët e TAIEX-it si dhe komentet 
dhe vërejtjet e bëra gjatë mbledhjes së Bordit,    
  

- Marrë parasysh se dokumentet ‘Raporti i Analizë së Tregut të Telefonisë Fikse dhe 
shtatë (7) tregjeve të listuara si më sipër’ dhe draftet e pesëmbëdhjetë (15) 
aktvendimeve përcjellëse’ vlerësohen si dokumente rregullatore me rëndësi dhe 
ndikim të ndjeshëm në tregun e telekomunikimeve (komunikimeve elektronike) 
Bordi i ART-së bazuar në kompetencat e përcaktuara me ligj dhe kornizën 
rregullatore (Ref. Pjesa e Bazës Ligjore);   
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VENDOSI 
 
I. Miratimin e inicimit të procesit të këshillimit publik dhe publikim në faqen zyrtare 

të Internetit të ART www.art-ks.org të dokumenteve;  
 

a. ‘Draft Raporti i Analizës së Tregut të Telefonisë Fikse dhe Përcaktimi i 
Operatorit me Fuqi të Ndjeshme në Treg’  

b. Draft Aktvendimet për Definimin e Tregjeve dhe  
c. Draft Aktvendime për Përcaktimin e ndërmarrjeve si OFNT  

 
II. Procedura e këshillimit publik për dokumentin e analizës së tregut si dhe masat 

rregullatore (detyrimet) të propozuara për FNT-të, fillon me datë; 22/11/2011 dhe 
perfundon me datën; 21/01/2012.   

 
III. Obligohen gjithë operatorët dhe ofruesit e shërbimeve të licencuar nga ART për të 

ofruar rrjete publike fikse dhe shërbime fikse të dërgojnë në ART pyetësorin, 
bashkangjitur këtij vendimi si Aneks I, të plotësuar me të dhëna të 
ndërmarrjes/operatorit të tyre brenda /para datës; 15 Janar, 2012 
 

IV. Të njoftohen ndërmarrjet /operatorët e licencuar dhe palët e interesuar, përfshirë 
Autoritetin Kosovar të Konkurrencës (AKK), për këtë vendim dhe publikimin e 
dokumenteve duke i ftuar për të dhënë komente.   
 

V. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga bordi i ART-së. 
 
Vendimi, mbështetet në dispozitat e legjislacionin vijues, qoftë primar apo sekondar;  
 

BAZA LIGJORE; 
 

1) Nenet; neni 1 paragrafi (1), dhe (2), neni 4 paragrafi (4), neni 6, neni 11 paragrafi (7) 
dhe 44 të Ligjit të Telekomunikacionin Nr. 2002/7, i ndryshuar dhe plotësuar me 
Ligjin Nr. 03/L-085  

2) Rregullores për Analiza te Tregut dhe Përcaktimin e Ofruesve me Fuqi të 
Ndjeshme në Treg (OFNT) Reg. Nr. 5, (Ref. Nr. Prot. 115/1/10) te miratuar nga 
Bordi me Vendimin Nr. 51, (Ref. Nr. Prot. 114/1/10)  

3) Pikës (3.8.3) te Dokumentit mbi Politikat e Sektorit të Telekomunikacionit,  
4) Planit të Veprimit të Partneritetit Evropian (PVPE);  
5) Direktivës 2002/21/EC të Parlamentit dhe Këshillit Evropian të datës; 7 Mars 2002 

për Rrjetat dhe Shërbimet e Komunikimeve Elektronike (Direktiva Kornizë), 
Rekomandimit të Komisionit Evropian (2003/311/EC) e ndryshuar me Direktivën 
2009/140/EC, së bashku me rekomandimin (2007/879/EC) e pasuar datë; 17 
Dhjetor 2007 mbi produktet dhe shërbimet relevante të tregjeve të ndjeshme me 
rregullimin ex-ante;  

6) Udhërrëfyesin e Komisionit Evropian mbi analizën e tregjeve dhe vlerësimin e 
fuqisë së ndjeshme në treg sipas kornizës rregullatore për rrjetet dhe shërbimet e 
komunikimeve elektronike (2002/C 165/03);  

7) Vendimeve të Bordit të ART-së, Ref. Nr. 57, Nr. 58 dhe 128  
8) Nenet 20 dhe 22 të Rregullores së brendshme të Autoritetit Rregullator të 

Telekomunikacionit (Ref. Nr. Prot. 161/06). 
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Këshilla Juridike;  
Kundër këtij vendimi lejohet ankesë në pajtim me Ligjin për Procedurën Administrative, 
ndërsa pas plotëfuqizimit të vendimit pala e pa-kënaqur mund të inicioj procedurë 
gjyqësore tek gjykata kompetente.  

  

Vërtetim;  
Me këtë vendim konfirmohet se Bordi i ART ka vendosur në pajtueshmëri me ligjet dhe 

rregulloret e aplikueshme në Republikën e Kosovës dhe në pajtueshmëri me rregullat e 

procedurës së ART-së. 
 
  
PPrriisshhttiinnëë,,  2211//  1111//  22001111      AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt
                
                      EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  
 
Besnik Berisha,  Anëtar i Bordit 
Lulzim Kurtaj,   Anëtar i Bordit 
Nijazi Ademaj,  Anëtar i Bordit  
  
  
AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  
  

- Operatorëve të licencuar,  
- Autoritetit Kosovar të Konkurrencës,  
- Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik,  
- Zyrës Ligjore të ART-së dhe  
- Arkivit   


