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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

  
AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  

RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

 

NNrr..  PPrroott..  004477//BB//1122                

  

VVEENNDDIIMMII    NNrr..  223322  

PPëërr  

SShhttyyrrjjeenn  ee  aaffaattiitt  ppëërr  ppëërrmmbbuusshhjjeenn  ee  oobblliiggiimmeevvee  ttëë  ddaallaa  nnggaa  pprroocceessii  ii    

AAnnaalliizzëëss  ssëë  TTrreegguutt  ppëërr    

ooppeerraattoorriinn  PPTTKK  SShh..aa//TTiiKK  

 

Në mbështetje të nenit 1 paragrafi (1) dhe (2), nenit 6 paragrafi (1), dhe nenit 44, të Ligjit të 

Telekomunikacionin Nr. 2002/7, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 03/L-085 (tutje referuar - 

Ligji); në përputhje me nenet 20 dhe 22 të Rregullores së brendshme, Nr. Prot. 161/06, të 

Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART), Bordi i ART i përbërë nga,  

 

1) z. Ekrem Hoxha Kryetar i Bordit 

2) z. Lulzim Kurtaj Anëtar i Bordit 

3) z. Naser Shala  Anëtar i Bordit 

4) z Nijazi Ademaj Anëtar i Bordit 

 

në mbledhjen e XXXVI të Bordit të mbajtur me datë; 18 Qershor 2012, bazuar në shqyrtimin e 

materialeve të përgatitura dhe prezantuara nga Departamenti i Telekomunikacionit, për ofruesin e 

shërbimeve telekomunikuese PTK sh.a. në referim të çështjes mbi mos implementimin e 

obligimeve të dala nga procesi i analizës së tregut të telefonisë fikse të parapara me dispozitat e 

legjislacionit primar të referuar si më lartë, respektivisht bazuar në dispozitat e legjislacionit vijues 

sekondar; 

i. Vendimeve për përcaktimin e operatorit PTK sh.a. me fuqi të ndjeshme në tregjet relevante, 

të datës; 29/02/2012 {Ref. Vendimet; Nr. 180 (Nr.Prot. 018/B/12), Nr. 181 (Ref. Nr. Prot. 

019/B/12), Nr. 182 (Ref. Nr. Prot. 020/B/12), Nr. 183 (Ref. Nr. Prot. 021/B/12), Nr. 184 (Ref. Nr. 

Prot. 022/B/12), Nr. 186 (Ref. Nr. Prot. 024/B/12), si dhe Nr. 187 (Ref. Nr. Prot. 025/B/12)}, 

ii. Rregullores për analizat e tregut dhe përcaktimin e Ofruesve me fuqi të ndjeshme në treg 
(OFNT), datë; 20/12/2010 (Ref. Nr. Prot. 115/1/10), 

iii. Rregullores për sigurimin e qasjes, të datës 11/02/2011 (Ref. Nr. Prot. 012/B/11), 

iv. Rregullores për bashkë-shfrytëzimin e plotë dhe të përbashkët të lakut dhe nën-lakut, datë 
18/04/2011 (Ref. Nr. Prot. 024/B/11), 
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v. Rregullores për Interkoneksionin, të datës 03/06/2011 (Ref. Nr. Prot. 033/B/11), 

vi. Rregulloren për zgjedhjen dhe para-zgjedhjen e operatorit, të datës 15/6/2010 (Ref. Nr. 

Prot. 47/1/10) 

 

Duke pasur parasysh faktet dhe argumentet si në vijim; 

1) Operatoreve u është dhënë kohë e mjaftueshme për t’i dhënë komentet dhe vërejtjet e tyre 
para se të publikohen vendimet për OFNT (Ref. Këshillimi publik ka zgjatur nga data 

22/11/2011 deri më datën 21/01/2012; Vendimi Nr.146 me Nr. Prot. 61/B/11; Njoftimi/e-mail i 

dërguar më datë; 21/11/2011), 

2) Sqarimeve shtesë të dhëna me rastin e organizimit te dëgjimit publik me datë;  02/02/2012 
(Ref. Ftesa për takim/e-mail i datës; 31/01/2012) 

3) Dokumentit konkluzione nga procesi i këshillimit publik i datës; 29/02/2012 (Ref. 
Nr.Prot.017/B/12); 

4) Njoftimit mbi miratimin e vendimeve për definimin e tregjeve dhe OFNT (Ref.shkresa 
elektronike i dërguar më datë; 01/03/2012). 

si dhe me qëllim dhe në funksion të; 

 

i. arritjes së qëllimeve si të elaboruara me pjesën e arsyetimit të këtij aktvendimi; dhe 

ii. jetësimit të dispozitave të legjislacionit të aplikueshëm të potencuara në pjesën e bazës 
ligjore 

 

atëherë, autoriteti ligjor, Bordi Drejtues i ART-së, vendosi si më poshtë, 

 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

  

I. Konstatohet mos-përmbushja e obligimeve të dala nga aktet normative të aprovuara nga 

ART, respektivisht dispozitave të vendimeve; 180, 181, 182, 183, 184, 186 dhe 187 nga ana e 

operatorit PTK sh.a/TiK. Mos-përmbushja konsiston në si më poshtë;   

a) Brenda afateve kohore të përcaktuara me aktvendimet përkatëse nuk janë dorëzuar 
për vëmendje të ART-së draftet e dokumenteve dhe akteve për aprovim nga ART 

me çka edhe nuk janë përmbushur detyrimet e specifikuara të operatorit subjekt i 

vendimeve si më sipër të referuara.  

b) Nuk është vepruar në harmoni dhe në përmbushje të obligimeve dhe kërkesave 
detyruese si të parapara me aktet normative të referuara në pjesën hyrëse të këtij 

aktvendimi. 

II. Obligohet operatori PTK sh.a. që të përmbush gjitha obligimet e përcaktuara me vendimet 

për OFNT, të cilat janë përmbledhur dhe shpalosur në Shtojcën (A) të këtij aktvendimi, dhe 

atë brenda afateve kohore si të përcaktuara në/me kolonën e fundit të shtojcës (Afati Kohor). 

III. Në rast të mos-përmbushjes së plotë të dispozitave të nenit II si të shpalosur me Shtojcën (A) 

të këtij aktvendimi, ART në përputhje me dispozitat e nenit 15, paragrafi (5) te Ligjit të 

Telekomunikacionit Nr. 2002/07 të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L/085 dhe nenit 3.1 pika b) 



Faqe 3 nga 7 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  rrrr..PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë,,  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

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

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

te Udhëzimit Administrativ Nr. 2004/3 do përcaktoj dhe fuqizoj dënimin për kundërvajtjet 

mbështetur në shkeljet esenciale të dispozitave të Ligjit të Telekomunikacionit dhe akteve 

rregullatore të aplikueshme.  

IV. Ky vendim hyn ne fuqi ditën e nënshkrimit. 

 

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  

  

Korniza aktuale rregullatore në fuqi; 

− Ligji i Telekomunikacionit Nr.2002/7, i ndryshuar me Ligjin Nr.03/L-085, neni 44,  

− Rregullorja për Analizat e Tregut dhe Përcaktimin e Ofruesve me Fuqi të ndjeshme në Treg 

me Nr.Prot.115/1/10, me saktësisht nenin 3, si dhe  

− Dokumenti i politikave të Telekomunikacionit i datës 13/06/2007, pika (3.8.3),  

e obligon ART që të përcaktoj ndërmarrjet me Fuqi të Ndjeshme në Tregjet përkatëse dhe konform 

gjetjeve nga analiza të vendosë detyrimet/obligimet ndaj operatorëve në fjalë.  

Analiza e tregjeve është iniciuar me vendimin Nr.58 të Bordit Drejtues të ART-së për ‘Analizën e 

Tregut të Telefonisë Fikse’ të datës; 31/01/2011 (Ref. ART Nr. Prot. 002/B/11), i ndryshuar dhe 

plotësuar me vendimin Nr. 128 të datës; 13/09/2011 (Ref. ART Nr. Prot. 051/B/11). Kjo analizë ka 

për qëllim të siguroj një konkurrencë më efektive në fushën e komunikimeve elektronike dhe të 

parandaloj abuzimet e mundshme nga ana  ndërmarrësve me FNT.  

Sipas vendimeve të referuara ART ka analizuar tregjet vijuese; 

1) Qasjen në rrjetin publik telefonik në lokacione fikse; 

2) Shërbimet telefonike lokale dhe/ose kombëtare te disponueshme për publikun, te ofruara ne lokacionin 

fiks; 

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

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

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

6) Shërbimet transite në rrjetet publike telefonike fikse; 

7) Qasjen me shumicë në Infrastrukturën e rrjeteve fizike (përfshirë qasjen e ndarë, të pjesshëm dhe të 

plotë) për ofrimin e shërbimeve telekomunikuese. 

 

Analiza e tregjeve të specifikuara si më lartë ka treguar se konkurrenca nuk është efektive dhe si 

rezultat operatori PTK sh.a. është përcaktuar si Ofrues me Fuqi të Ndjeshme në Treg (OFNT) në të 

gjitha tregjet e analizuara, respektivisht; 

1) Tregjet me pakicë (gjithsej 3);  

 

− Qasja dhe thirrjet (nacionale dhe ndërkombëtare) ne rrjetin fiks {Ref. Vendimet; Nr. 180 

(Nr. Prot. 018/B/12), Nr. 181 (Nr. Prot. 019/B/12), Nr. 182 (Nr. Prot. 020/B/12)}; 
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2) Tregjet me shumicë (gjithsej 4); 

− Interkoneksioni, respektivisht Origjinimi, tranzitimi dhe terminimi {Ref. Vendimet; Nr. 

183 (Nr. Prot. 021/B/12), Nr. 184 (Nr. Prot. 022/B/12), Nr. 186 (Nr. Prot. 024/B/12)};, dhe 

− Qasjen me shumicë të infrastrukturën e rrjetave fizike (Ref. Vendimi 187 me Nr. Prot. 

025/B/12). 

PTK sh.a. e përcaktuar me FTN përmes vendimeve të referuara si me lartë është obliguar që të 

zbatoj masat rregullatore të specifikuara në Ligjin e telekomunikacionit dhe rregulloren për analiza 

te tregut, respektivisht neni 6, si në vijim; 

1) Obligimi i Qasjes 

2) Obligimi për mos-diskriminim 

3) Obligimi i transparencës 

4) Obligimi për kontrollin e çmimeve 

5) Obligimi për ndarjen e llogarive 

6) Obligimi për mos-subvencionim te tërthortë 

Me gjithë sqarimet e nevojshme të dhëna nga ART në sesionet konsultative dhe dëgjimet publike 

të organizuara me përfaqësuesit e operatorit, më datë; 02/02/2012 (Ref. Ftesa për Takim/e-mail i 

datës 31/01/2012), PTK sh.a. nuk ka arritur që të përmbush asnjë prej obligimeve të përcaktuara nga 

ART. 

Megjithatë, duke pasur parasysh faktet si në vijim; analiza e tregut, respektivisht vënia e disa 

obligimeve ex-ante për OFNT aplikohet për herë të parë, si dhe përmbushja e disa prej tyre (në 

veçanti dokumentit të RUO-së), kërkon një angazhim të shtuar të resurseve e që në rastin konkret 

është pak e besueshme që operatori PTK sh.a. i posedon dhe do t’i implementoj të gjitha obligimet 

pa angazhim të resurseve tjera të jashtme me eksperiencë në këtë lëmi, një bindje kjo e krijuar edhe 

në takimet konsultative të zhvilluara në mes përfaqësuesve të ART-së dhe PTK sh.a., atëherë si 

rezultat i këtyre faktorëve të cituar në këtë paragraf, Bordi Drejtues i ART-së ka konsideruar si të 

domosdoshme lejimin e shtyrjes së afatit për përmbushjen e obligimeve të dala nga procesi i 

analizës së tregut, duke i dhënë kohë të mjaftueshme operatorit PTK sh.a. për përmbushjen e tyre.  

ART siç e ka bërë të ditur edhe në vendimet për OFNT (Ref. Aktvendimet # 180 deri # 187) 

implementimi i obligimit për ‘llogaritje të kostos’ dhe ‘ndarje të llogarive’ do të bëhet pas hyrjes në 

fuqi të Rregulloreve përkatëse, respektivisht data e implementimit të këtyre obligimeve do të 

komunikohet me një vendim të veçantë te nxjerr nga Bordi Drejtues i ART-së.  

Arsyeshmëria si më sipër e shpalosur, reflektojnë qëndrimet rregullatore të Autoritetit Rregullator 

të Telekomunikacionit të vendosura nëpërmjet akteve normative dhe individuale administrative 

(vendimeve për OFNT) të nxjerra pas administrimit të procedurave të këshillimit publik. Jetësimi i 

kërkesave të dispozitivit të aktvendimit do kontribuojnë në përmirësimin e kuadrit rregullator, 

garantojnë kërkesat ligjore për ndershmërinë, mosdiskriminim, transparencë dhe arsyetim të aktve 

individuale administrative.   

Andaj, është vendosur sikurse në dispozitiv të këtij vendimi. 
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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,,  1166//0077//22001122                      AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

  
EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

Lulzim Kurtaj  Anëtar i Bordit 

Naser Shala  Anëtar i Bordit 

Nijazi Ademaj Anëtar i Bordit 

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

- Operatorit PTK sh.a./Telekomit të Kosovës, 
- Departamentit të Telekomunikacionit, 
- Arkivit të ART-së  
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SSHHTTOOJJCCAA  AA  

PPëërrmmbblleeddhhjjee  ee  oobblliiggiimmeevvee  ttëë  ooppeerraattoorriitt  PPTTKK  sshh..aa..  

Tregu  Baza Ligjore Obligimi Afati Kohor 
T
re
g
u
 i
 Q

a
sj
e
s 

1) Vendimi Nr. 180 
2) Rregullorja për 

CS/CPS 
3) Rregullorja për 

Analizat e tregut 
4) Rregullorja e 

Qasjes 

1) Qasja; Të mundësoj për përdoruesit e saj 
ofrimin e shërbimeve të CS/CPS. Te ofroj 
WLR 

2) Mos-diskriminimi; te aplikoj kushte te 
barabarta për te gjithë përfituesit e qasjes dhe 
WLR 

3) Transparenca; publikimi i kushteve për 
ofrimin e qasjes dhe WLR, që nënkupton; 
Kontratën standarde për ofrimin e qasjes fikse 
dhe ofertën referente për WLR 

4) Mos-subvencionimi i tërthortë 

Kontrata standarde për 
ofrimin e shërbimeve 
të qasjes; 30 dite nga 
data e aprovimit të 
këtij vendimi 

Oferta referente për 
WLR;  90 ditë nga data 
e aprovimit të këtij 
vendimit  

T
re
g
u
 i
 t
h
ir
rj
e
v
e
 

k
o
m
b
ë
ta
re
 

1) Vendimi Nr. 181 
2) Rregullorja për 

CS/CPS 
3) Rregullorja për 

Analizat e tregut 
 

1) Qasja; Të mundësoj për përdoruesit e saj 
ofrimin e shërbimeve të CS/CPS. 

2) Mos-diskriminimi; nuk duhet te diskriminoj 
përdoruesit e thirrjeve kombëtare fikse ndaj 
përdoruesve tjerë. 

3) Transparenca; publikimi i kushteve për 
ofrimin e shërbimeve të thirrjeve kombëtare 
fikse, që nënkupton; Kontratën standarde për 
ofrimin e thirrjeve kombëtare fikse. 

4) Mos-subvencionimi i tërthortë 

Kontrata standarde për 
ofrimin e thirrjeve 
kombëtare fikse; 30 
ditë nga data e 
aprovimit të këtij 
vendimi 

 

T
re
g
u
 i
 t
h
ir
rj
e
v
e
 

n
d
ë
rk

o
m
b
ë
ta
re
 1) Vendimi Nr. 182 

2) Rregullorja për 
CS/CPS 

3) Rregullorja për 
Analizat e tregut 

 

1) Qasja; Të mundësoj për përdoruesit e saj 
ofrimin e shërbimeve të CS/CPS. 

2) Mos-diskriminimi; nuk duhet te diskriminoj 
përdoruesit e thirrjeve ndërkombëtare fikse 
ndaj përdoruesve tjerë. 

3) Transparenca; publikimi i kushteve për 
ofrimin e shërbimeve të thirrjeve 
ndërkombëtare fikse, që nënkupton; 
Kontratën standarde për ofrimin e thirrjeve 
kombëtare fikse. 

4) Mos-subvencionimi i tërthortë 

Kontrata standarde për 
ofrimin e thirrjeve 
ndërkombëtare fikse; 
30 dite nga data e 
aprovimit te këtij 
vendimi 

 

O
ri
g
ji
n
im

i 
i 
th
ir
rj
e
v
e 

1) Vendimi Nr. 183 
2) Rregullorja për 

CS/CPS 
3) Rregullorja për 

Analizat e tregut 
4) Rregullorja e 

Qasjes 
5) Rregullorja e 

Interkoneksionit 
 

1) Qasja; Të ofroj interkoneksion dhe origjimin 
te thirrjeve. 

2) Mos-diskriminimi; nuk duhet te diskriminoj 
përfituesit e origjinimit te thirrjeve fikse ndaj 
përfituesve tjerë. 

3) Transparenca; publikimi i kushteve për 
ofrimin e Origjinimit të thirrjeve fikse, që 
nënkupton; Oferta referente e 
Interkoneksionit. 

4) Mos-subvencionimi i tërthortë 

Oferta Referente e 
Interkoneksionit 
(RIO); 90 ditë nga data 
e aprovimit të këtij 
vendimit  
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Tregu  Baza Ligjore Obligimi Afati Kohor 

T
e
rm

in
im

i 
i 
th
ir
rj
e
v
e 1) Vendimi Nr. 184 

2) Rregullorja për 
Analizat e tregut 

3) Rregullorja e 
Qasjes 

4) Rregullorja e 
Interkoneksionit 

 

1) Qasja; Të ofroj interkoneksion ne terminim te 
thirrjeve. 

2) Mos-diskriminimi; nuk duhet te diskriminoj 
përfituesit e terminimit te thirrjeve fikse ndaj 
përfituesve tjerë. 

3) Transparenca; publikimi i kushteve për 
ofrimin e terminimit të thirrjeve fikse, që 
nënkupton; Oferta referente e 
Interkoneksionit. 

4) Mos-subvencionimi i tërthortë 

Oferta Referente e 
Interkoneksionit 
(RIO); 90 ditë nga data 
e aprovimit të këtij  
vendimi 

S
h
ë
rb

im
e
t 
tr
a
n
si
te
 1) Vendimi Nr. 186 

2) Rregullorja për 
Analizat e tregut 

3) Rregullorja e 
Qasjes 

4) Rregullorja e 
Interkoneksionit 

 

1) Qasja; Të ofroj interkoneksion ne transitim te 
thirrjeve. 

2) Mos-diskriminimi; nuk duhet te diskriminoj 
përfituesit e transitivit kombëtar  ndaj 
përfituesve tjerë. 

3) Transparenca; publikimi i kushteve për 
ofrimin e transitimit të thirrjeve fikse, që 
nënkupton; Oferta referente e 
Interkoneksionit. 

4) Mos-subvencionimi i tërthortë 

Oferta Referente e 

Interkoneksionit 

(RIO); 90 ditë nga data 

e aprovimit të këtij  

vendimi 

Q
a
sj
e
n
 m

e
 s
h
u
m
ic
ë
 n
ë 

In
fr
a
st
ru

k
tu
rë
n
 e
 r
rj
e
te
v
e
 

fi
z
ik
e 

1) Vendimi Nr. 186 
2) Rregullorja për 

Analizat e tregut 
3) Rregullorja e 

Qasjes 
4) Rregullorja e 

Interkoneksionit 
5) Rregullorja për 

LLU 
 

1) Qasja; Të ofroj LLU sipas kushteve te 
parapara me rregullore. 

2) Mos-diskriminimi; nuk duhet te diskriminoj 
përfituesit e LLU-se  ndaj përfituesve tjerë. 

3) Transparenca; publikimi i kushteve për 
ofrimin e LLU, që nënkupton; Oferta referente 
për LLU (RUO). 

4) Mos-subvencionimi i tërthortë 

Oferta Referente e 

LLU (RUO); 90 ditë 

nga data e aprovimit të 

këtij vendimi  

  


