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NNrr..  PPrroott..  005533//BB//2222  

 
VVEENNDDIIMMII  NNrr..  11998899  

PPëërr  

‘‘VVaazzhhddiimmiinn  ee  PPrroocceessiitt  ttëë  AAnnaalliizzëëss  ssëë  TTrreegguutt::  QQaassjjaa  mmee  sshhuummiiccëë  ee  kkuuaalliitteettiitt  ttëë  llaarrttëë  ttëë  

ooffrruuaarr  nnëë  llookkaacciioonniinn  ffiikkss””  

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

paragrafët 1), 3) nën-paragrafi 3.3 dhe paragrafi 8, nenit 79 paragrafi 2) (tutje referuar si - Ligji); 

Rregullores Nr. 54 për Analizat e Tregut, (Ref. ARKEP Nr. Prot. 029/B/22), neni 3, paragrafët 3.1), 

3.3), 3.4), dhe 3.9), neni 4, paragrafi 4.3.5 (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 i Autoritetit 

në përbërje prej: 

1) z. Nazim Rahimi  Kryetar 

2) z. Shkumbin Hamiti  Anëtar 

3) z. Rrezarta Duraku-Rizaj Anëtare 

4) z. Arijan Qorolli  Anëtar, 

 
në mbledhjen e 17–të me radhë të mbajtur me datë 2 Gusht 2022, bazuar në shqyrtimin e 

administruar të materialeve të lëndës, si dhe rekomandimit të paraqitur nga Departamenti i 

Komunikimeve Elektronike (DKE) dhe Departamenti Ligjor (DL), me qëllim të jetësimit të 

dispozitave të legjislacionit të aplikueshëm, vendosi si më poshtë; 

VVEENNDDIIMM  

 
I. Miratohet vazhdimi i procesit të analizës së tregut të filluar me Vendmin Nr. 1910 (Ref. 

Nr. Prot. 23/B/22 dt. 17.03.2022. 

II. Procesi i analizës së tregut të specifikuar në pikën I) të këtij vendimi vazhdohet nga data 1 

Korrik 2022 deri më datë 02 Gusht 2022. 

A) Qasja me shume e kualitetit të lartë të ofruar në lokacion fiks; 

III. Pikat tjera mbesin ne fuqi sikurse ne dispozitivin e vendimit bazë nr. 1910, dt. 17.03.2022. 

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

 
Ligji, respektivisht neni 31 (Analiza e tregut), paragrafi 1) përcakton se procedura e analizës së 

tregut duhet të iniciohet me një vendim paraprak të Autoritetit. Po ashtu i njëjti nen, paragrafi 3.3) 

përcakton se Autoriteti ka të drejtë që të bëjë një analizë të tregut me vetiniciativën e tij. 

Neni 31, paragrafi 8) i Ligjit përcakton se; ‘Autoriteti duhet ta kompletoj procedurën e analizës së tregut 

brenda 4 muajve pas vendimit të Autoritetit’. Kjo dispozite poashtu, percakton qe: Periudha per 

proceduren e analizes se tregut mund te vazhdohet me nje vendim te arsyetuar te Autoritetit, por 

jo me shumë se tre (3) here dhe jo më shume se tre (3) muaj cdo herë. 

Rregullorja për Analizat e Tregut përcakton procedurat dhe principet bazë të procesit të 

përkufizimeve dhe analizës së tregut, përcaktimin e ndërmarrjeve me Fuqi të Ndjeshme në Treg 

(FNT) dhe imponimin e detyrimeve rregullatore ‘ex-ante’, për të zgjidhur problemet e 

identifikuara të konkurrencës. 

ARKEP me Vendimin Nr.1910 (Ref. Nr. Prot. 23/B/22 dt. 17.03.2022) ka inicuar procesin e analizes 

se tregut në përputhje me Neni 4 (Përcaktimi i Tregjeve Përkatëse) të Rregullores për Analizat e 

Tregut, paragrafi 4.3) 

A) Qasja me shumicë e kualitetit të lartë të ofruar në lokacionin fiks. 

Duke pasur parasysh faktin se është një treg më specifik, ku operatorët nuk e kanë pasur të qartë 

plotësimin e të dhënave, për t’u qartësuar plotësimin e tyre është konsideruar e nevojshme 

shtyerja e afatit të analizës së tregut. 

Andaj, me qëllim të; 

− Zbatimit të Ligjit, promovimit të investimeve dhe konkurrencës së lirë në tregun e 

komunikimeve elektronike në Republikën e Kosovës; 

− Krijimit të kushteve dhe sigurimit të konkurrencës efektive në fushën e komunikimeve 

elektronike dhe parandalimit të shpërdorimit të fuqisë në treg nga ndërmarrësit me FNT; 

− Krijimit të sigurisë ligjore përmes përcaktimit të kornizës ligjore, rritjes së transparencës; 

Atëherë 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. 
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                                                                                                                  AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

          

                    NNaazziimm  RRaahhiimmii,,  KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

 
- Ndërmarrësve të rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike; 

- Autoritetit Kosovar të Konkurrencës; 

- Anëtarëve të Komisionit; 

- Departamentit të Komunikimeve Elektronike, ARKEP; 

- Departamentit Ligjor, ARKEP; dhe   

- Arkivit, ARKEP.  


