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NNrr..  PPrroott..  003311//BB//2200  

 

VVEENNDDIIMM  NNrr..  11559988  

PPëërr    

MMiirraattiimmiinn  ee        

  ““RRrreegguulllloorreess  ppëërr  OOffeerrtteenn  RReeffeerreennttee  ppëërr  QQaassjjeenn  ee  HHaappuurr  nnëë  LLaakkuunn  LLookkaall  ddhhee  BBiittssttrreeaamm””    

Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), 

nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79  paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet 

Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit 

të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – Autoriteti ose 

ARKEP), Bordi i Autoritetit i përbërë nga: 

1) z. Nijazi Ademaj,  Anëtar 

2) z. Hazir Hajdari,  Anëtar 

3) z. Bahri Anadolli,  Anëtar, dhe 

4) z. Shqiprim Pula,   Anëtar. 

 

në mbledhjen e 54-të me radhë të mbajtur më datë 24 Qershor 2020, pas shqyrtimit të draft 

Rregullores për Ofertën Referente për Qasjen e Hapur në Lakun Lokal dhe Bitstream, komenteve 

të operatorëve, si dhe rekomandimit të Departamentit të Komunikimeve Elektronike (DKE) dhe 

Departamentit Ligjor (DL), vendosi si më poshtë: 

 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

I. Miratohet ‘Rregullorja për Oferten Referente për Qasjen e Hapur në Lakun Lokal dhe 

Bitstream’. 

II. Ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  

Neni 1 i Ligjit specifikon qëllimin e Ligjit si në vijim: 

 “Qëllimi i këtij ligji është rregullimi i aktiviteteve të komunikimeve elektronike bazuar në parimin e 

neutralitetit teknologjik dhe kornizën rregullatore të BE-së për komunikimet elektronike, duke promovuar 
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konkurrencën dhe infrastrukturën efikase në komunikimet elektronike, si dhe garantimin e shërbimeve të 

duhura e të përshtatshme në territorin e Republikës së Kosovës.” 

Ligji, respektivisht neni 10, paragrafët 4) përcakton se Autoriteti: “Miraton legjislacionin sekondar 

lidhur me këtë ligj, të cilat janë në kompetencë të Autoritetit, mbështetur në dispozitat e këtij ligji.” 

Në përputhje me nenin 82 të Ligjit, draft rregullorja para aprovimit ka kaluar në procedurën e 

konsultimit publik, duke ua ofruar mundësinë personave të interesuar që në afat të arsyeshëm 

kohor të shprehin pikëpamjet e tyre. 

Rregullorja për ofertën referuese për qasjen e hapur në lakun lokal dhe qasjen në bitstream 

përcakton: 

 

 Procedurat dhe afatet e fundit për ndërmarrjen e komunikimeve elektronike me fuqi të 

konsiderueshme në treg, në të cilat Autoriteti Rregullator i Komunikimeve Elektronike 

dhe Postare (këtej e tutje Rregullatori) ka obliguar për shtjellimin dhe publikimin e ofertës 

referuese për qasje të hapur në lakun lokal apo qasje në bistream. 

 

 Kërkesat për publikimin e informacioneve dhe informacionet që duhet të përfshihen në 

ofertën referuese, si dhe niveli i detajeve të këtyre informacioneve. 

 

Andaj, Bordi i Autoritetit ka vendosur si 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,,  0077//0077//22002200                              

 

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

 

- Ofruesve të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike 

- Departamentit të Komunikimeve Elektronike, 

- Departamentit Ligjor, 

- Arkivës së Autoritetit. 
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