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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

  
AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  
RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

  
 
NNrr..  PPrroott..  002266//BB//1122                    
  

VVEENNDDIIMM  NNrr..  119900  
  

PPëërr  
MMiirraattiimmiinn  ee  ddookkuummeennttiitt  ppëërr  kkëësshhiilllliimm  ppuubblliikk  

‘‘DDrraafftt  RRrreegguulllloorrjjaa  ppëërr  LLllooggaarriittjjeenn  ee  kkoossttooss  ssiippaass  mmeettooddëëss  ssëë  sshhppëërrnnddaarrjjeess  ssëë  pplloottëë  ttëë  kkoossttooss  
((FFuullllyy  DDiissttrriibbuutteedd  CCoosstt  ––  FFDDCC))’’  

 
 

Në mbështetje të neneve; 1.1, 1.2, 4.4, 6.1, 11.7, 24 dhe 53.3 të Ligjit mbi Telekomunikacionin Nr. 
2002/07, të ndryshuar me ligjin Nr. 03/L-085 (tutje referusr si –Ligji); Pikës 3.8.5 të dokumentit 
mbi Politikat e sektorit tëlekomunikacionit, Nr. 02/255, datë; 13 Qershor 2007; nenet 5 dhe 6.1 të 
Rregullores Nr. 5, për Analizat e Tregut dhe Përcaktimin e Ofruesve me Fuqi të Ndjeshme në 
Treg (ART Nr. Prot. 115/1/10), dhe në referim të neneve 20 dhe 22 të Rregullores së brendshme të 
Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit, Nr.161/06, Bordi i ART-së 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 XXXII me radhë të mbajtur më datë; 22 Shkurt 2012, sipas procedurave të 
përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, shqyrtoi dokumentacionin e përgatitur nga 
Departamenti i Telekomunikacionit (DT) për fillimin e procesit të këshillimit publik të ‘Draft 
Rregullores për llogaritjen e kostos sipas modelit të shpërndrjes së plotë të kostos (FDC)’. 
 
Nga diskutimi; 

 
VVËËRREEHHEETT  ssee;;    

 
Dokumentacioni është përgatitur në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator përkatës 
nacional duke marrë në konsideratë të plotë direktivat, rekomandimet dhe praktikat e mira të 
shteteve të Bashkimit Evropian (BE) dhe shteteve e rajonit.   

Dokumenti i përgatitur përbën bazën e duhur për fillimin e këshillimit publik të ‘Draft 
Rregullores për llogaritjen e kostos sipas modelit të shpërndrjes së plotë të kostos (FDC)’, me 
anën e së cilës ART do të krijoj kushtet për ofrimin e sherbimeve nga ndërmarrjet e përcaktuara 
me fuqi të ndjeshme në treg (FNT), me çmime të cilat janë të bazuara në kosto për të githa tregjet 
e analizuara.    
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Rregullorja për llogaritjen e kostos sipas metodës së shpërndarjes së plotë të kostos ka për qëllim 
krijimin e parakushteve për zbatimin e Ligjit dhe sigurimin e rregullullimit të shërbimeve 
telekomunikuese në fushën e llogaritjes së kostos duke i marrë për bazë parimet e neutralitetit 
teknologjik, ekuivalancën funksionale, proporcionalitetin, rregullimin minimal të nevojshëm, 
sigurinë ligjore në një treg dinamik, zhvillimin ekomonik, sigurimin e një konkurrence efektive, 
objektivitetin e kriterit rregullator, kushtet dhe procedurat, transparencën dhe jo-diskriminimin.   

E gjitha kjo bëhet në funksion të krijimit të kushteve për një konkurrencë efektive në tregun e 
telekomunikacionit për të gjithë akterët në këto tregje dhe për hyrësit e rinj potencial, si dhe 
mbrojtjen e interesave të përdoruesve. 
 

AATTËËHHEERRËË::  
 

Me qëllim të;   

- implementimit të dispozitave të Ligjit të Telekomunikacionit, ndërlidhur me promovimin 
e investimeve dhe konkurrencës së lirë në tregun e telekomunikimeve në Republikën e 
Kosovës përmes krijimit të sigurisë ligjore duke definuar kornizën transparente për 
obligimet që dalin si rezultat i analizë së tregut, definimin e ofruesve me fuqi të ndjeshme 
subjekt i rregullimit ‘ex-ante’;  

- adaptimit dhe zbatimit të politikave që synojnë të forcojnë liberalizimin e plotë dhe 
krijimin e një ambienti të hapur dhe konkurrent me qëllim të tërheqjes së investitorëve të 
huaj dhe përmirësimit të kualitetit të shërbimeve; 

- nxis levizjen e çmimeve në korelacion sa më të afërt me koston dhe paraqitjes së 
shërbimeve të reja, të cilat sjellin përfitime për përdoruesit; 

- realizimit të zgjidhjeve të cilat janë plotësisht në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, 
direktivat dhe rekomandimet e BE-së dhe praktikat e mira të shteteve rajonale dhe 
ndërkombëtare. 

 
Bordi i ART-së nxjerr këtë,  

  
VV  EE  NN  DD  II  MM  

 
I. Miratimin e fillimit të këshillimit publik të ‘Draft Rregullores për llogaritjen e kostos 

sipas modelit të shpërndrjes së plotë të kostos (FDC)’; 

II. Procesi i këshillimit publik fillon më datë; 05 Mars, 2012 dhe përfundon më 04 Prill, 2012. 

III. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

 

BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE;;  
 
Vendimi, mbështetet në dispozitat e legjislacionin vijues, qoftë primar apo sekondar;  
 

1) Nenet, neni 1 paragrafët (1) dhe (2), neni 3 paragrafi (1), neni 4 paragrafi (4), neni 6 
paragrafi (1), neni 11 paragrafi (7), dispozitat e nenit 24 dhe neni 53 paragrafi (3) të Ligjit të 
Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-85,  
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2) Nenin 5 dhe nenin 6 paragrafi (1) të Rregullores Nr. 115/1/10 për ‘Analizat e tregut dhe 
përcaktimin e ofruesve me fuqi të ndjeshme në treg’  

3) Pika 3.8.3 e dokumentit Politikat e sektorit të Telekomunikacionit, Nr. 02/255,  
4) Planit të Veprimit të Partneritetit Evropian (PVPE),  
5) Neneve 20 dhe 22 të Rregullores së Brendshme të ART-së, Nr. 161/06.   

 
 
KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee;;    
Kundër këtij vendimi nuk lejohet ankesa por mund të hapet konflikt administrativ në 
Gjykatën kompetente në afatin prej 30 ditësh. 
 

VVëërrtteettiimm::    
Më këtë vendim konfirmohet se Bordi i ART-së ka vendosur në pajtueshmëri me rregulloret  
dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë, dhe në pajtueshmëri me rregullat e procedurës së ART-
së. 
 

 

PPrriisshhttiinnëë,,  0033//0033//22001122                              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/ofruesve të shërbimeve telekomunikuese 
- Autoritetit Kosovar të Konkurrencës  
- Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik /Departamenti i Teknologjisë Informative  
- Arkivit të ART-së 


