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Republika e Kosovës 
  Republika Kosova - Republic of Kosovo 
  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  
RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  ooff  EElleeccttrroonniicc  aanndd  PPoossttaall  CCoommmmuunniiccaattiioonnss    

RReegguullaattoorrnnii  AAuuttoorriitteett  zzaa  EElleekkttrroonnsskkee  ii  PPoośśttaannsskkee  KKoommuunniikkaacciijjee  

  
 

NNrr..  PPrroott..  007755//BB//1122                    

  

VVEENNDDIIMM  NNrr..  228822  

ppëërr  

`̀NNddrryysshhiimmiinn  ddhhee  PPlloottëëssiimmiinn  ee  VVeennddiimmiitt  NNrr..  221188    

((RReeff..  NNrr..  PPrroott..  003399//BB//1122))`̀  

 

Në mbështetje të neneve, nenit 10, paragrafët 4) dhe 5), nenit 31, paragrafi 8) të Ligjit për 

Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109, të datës; 04 Tetor 2012 (tutje referuar si – Ligji); nenit 3.9 të 

Rregullores për Analizat e Tregut dhe Përcaktimin e Ofruesve me Fuqi të Ndjeshme në Treg, Nr. 

Prot. 115/1/10 (tutje referuar si – Rregullore për analizat e tregut); nenit 20 të Rregullores së 

Brendshme të Autoritetit Rregullator për Komunikime Elektronike dhe Postare (tutje referuar si 

ARKEP), Bordi Drejtues i ARKEP në përbërje nga, 

 

1) z. Ekrem Hoxha, Kryetar 

2) z. Besnik Berisha, Anëtar 

3) z. Lulzim Kurtaj, Anëtar 

4) z. Nijazi Ademaj, Anëtar 

 

në mbledhjen e XLI me radhë të mbajtur me datë; 27 Nëntor 2012, pas shqyrtimit të kërkesës së 

Grupit Punues për lejimin e zgjatjes së afatit paraqitur nga Kryesuesi i Grupit Punues (G.P) të 

themeluar me aktvendimin e Bordit Drejtues Nr. 57 (Ref. Nr. Prot. 001/B/11), i ndryshuar dhe 

plotësuar me Vendimin Nr. 198 (Ref. Nr. Prot. 033/B/12) për shtyrjen e afatit për `Analizën e 

Tregjeve të Linjave me Qira` të përcaktuar në dispozitën II të Vendimit Nr. 218 (Ref. Nr. Prot. 

039/B/12), atëherë Bordi Drejtues i ARKEP vendosi si më poshtë,  

 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 

I. Ndryshohet pika II e aktvendimit Nr. 218 me formulimin si në vijim; 

`Procesi i analizës së tregut fillon më datë; 02 Korrik 2012 dhe përfundon më 28 Shkurt 2013` 

II. Udhëzohet Grupi Punues i themeluar me aktvendimin Nr. 57 (Ref. Nr.Prot.001/B/11), i 

ndryshuar dhe plotësuar me Vendimin Nr. 198 (Ref. Nr.Prot.033/B/12), që të respektoj me 

përpikëri të gjitha afatet dhe detyrimet e dala nga pjesa e pandryshuar e dispozitivit të 

aktvendimit bazë. 
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III. Të gjitha dispozitat tjera të aktvendimit bazë mbeten të pa ndryshuara. 

 

IV. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

 

AARRSSYYEETTIIMMII  

 

Korniza aktuale rregullatore në fuqi; 

− Ligji i Komunikimeve Elektronike Nr. 04/L-109, Kreu VI (Rregullimi i konkurrencës në 

fushën e komunikimeve elektronike),  

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

Treg (Nr. Prot. 115/1/10), me saktësisht neni 3, si dhe  

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

e obligon ARKEP-in 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 të linjave me qira është iniciuar me vendimin Nr. 218 (Ref Nr. Prot. 039/B/12) të 

Bordit Drejtues të ARKEP, me qëllim të sigurimit të një konkurrence sa më efektive në fushën e 

komunikimeve elektronike dhe parandalimit të abuzimeve të mundshme nga ana ndërmarrësve 

me FNT.  

Tregjet të cilat duhet te analizohen janë; 

a) Tregu i segmenteve terminuese me shumicë të linjave me qira  

b) Tregu i furnizimit/ofrimit me shumice të segmenteve të linjave kryesore ‘trunk’ të linjave me 

qira  

c) Tregu i minimumit të linjave me qira (i cili përfshin lloje të specifikuara të linjave me qira deri 

në/dhe përfshirë 2 Mbps  

Neni 31 (Analiza e tregut), paragrafi (8) i Ligjit si dhe neni 3.9 i Rregullores për analizat e tregut 

përcaktojnë se; periudha e analizës së tregut mund të zgjatet me një vendim të arsyeshëm por 

jo më shumë se 3 herë dhe jo më shumë se 3 muaj për secilën herë. 

Duke pasur parasysh faktet si në vijim; 

− Analiza e tregut të linjave me qira realizohet për herë të parë duke pasuar kështu analizën 

e tregut të telefonisë fikse dhe mobile; 

− Analiza e tregjeve te linjave me qira është iniciuar duke u bazuar në Ligjin mbi 

Telekomunikacionin Nr.2002/7, tashmë të shfuqizuar me Ligjin për Komunikimet 

elektronike; 

− Ligji për Komunikimet elektronike përcakton se procedurat siç janë analiza e tregjeve, që 

janë bazuar në Ligjin e Telekomunikacionit duhet të përfundohen në bazë të normave 

juridike të vlefshme para hyrjes në fuqi të këtij ligji, 

duke pasur parasysh faktin se një analizë e tillë kërkon angazhim konsistent dhe të shtuar të 

resurseve profesionale, mbështetur në kërkesën e Grupit Punues për lejim të zgjatjes së afatit, 
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atëherë si rezultat i këtyre rrethanave, Bordi Drejtues i ARKEP e ka konsideruar si kërkesë të 

arsyeshme dhe rrethanë të domosdoshme lejimin e zgjatjes së afatit për përmbushjen me sukses të 

obligimeve për Grupin Punues lidhur me procesin e analizës së tregjeve.  

 

Andaj edhe është vendosur sikurse në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

Këshilla Juridike;  
Kundër këtij vendimi nuk lejohet ankesa por mund të hapet konflikt administrativ në Gjykatën 
kompetente në afatin prej 30 ditësh. 
 
Vërtetim; 
Më këtë vendim konfirmohet se Bordi i ARKEP ka vendosur në pajtueshmëri me rregulloret dhe 
ligjet e aplikueshme në Kosovë, dhe në pajtueshmëri me rregullat e procedurës së ARKEP-it.  
 

 

PPrriisshhttiinnëë,,  0033//  1122//  22001122                              

                              EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

 

- Kryesuesit të Grupit Punues për Analizë të Tregut,  

- Operatorëve/ofruesve të shërbimeve telekomunikuese 

- Arkivit të ARKEP-it 


