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NNrr..  PPrroott..  005544//BB//2222  

 

VVEENNDDIIMM  NNrr..  11999900  

PPëërr    

FFiilllliimmiinn  ee  pprroocceessiitt  ttëë  KKoonnssuullttiimmiitt  PPuubblliikk    

ttëë    

  ““DDrraafftt  RRaappoorrttiitt  ppëërr  AAnnaalliizzëënn  ee  ttrreegguutt::  QQaassjjaa  mmee  SShhuummiiccëë  ee  KKuuaalliitteettiitt  ttëë  llaarrttëë  ttëë  ooffrruuaarr  nnëë  

llookkaacciioonniinn  ffiikkss””    

Në mbështetje neni 1, neni 10 paragrafi 5) neni 31, paragrafi 1) paragrafi 3.3) dhe paragrafi 4.3), 

nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) 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. 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 më datë 02 Gusht 2022, pas shqyrtimit të draft Raportit  

për Analizat e Tregut dhe rekomandimit të Departamentit të Komunikimeve Elektronike (DKE) 

dhe Departamentit Ligjor (DL), vendosi si më poshtë: 

 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

I. Miratohet fillimi i Konsultimit Publik të dokumentit: Draft Raporti për Analizën e Tregut 

Qasja me Shumicë e Kualitetit të lartë të ofruar në lokacionin fiks 

II. Procesi i konsultimit publik fillon më datë 10 Gusht, 2022 dhe përfundon më 09 Shtator, 

2022. 

IIIIII..  Ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.  
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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 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 (Kompetencat e Autoritetit) paragrafi 5 përcakton kompetencat e 

Autoritetit për përcaktimin e tregjeve përkatëse përmes analizave te tregjeve përkatëse 

imponimin dhe tërheqjen e obligimeve rregullatorë tek operatoret me fuqi të ndjeshme ne treg. 

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. 

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

analizes se tregut ne perputhje me Neni 4n (Përcaktimi i Tregjeve Përkatëse) te Rregullores për 

Analizat e Tregut, paragrafi 4.3) dhe ka caktuar komisionin per procesin e analizes se tregut për 

tregjet e qasjes me shumicë të cilësisë së lartë të ofruar në një lokacion fiks. 

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

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,,  1100//0088//22002222                                

 

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

NNaazziimm  RRaahhiimmii  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

 

- Ofruesve të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike 

- Ministrisë e Ekonomisë (ME), 

- Autoritetit Kosovar të Konkurrencës (AKK), 

- Arkivës së Autoritetit. 


