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Republika e Kosovës 
Republika Kosova - Republic of Kosovo 

 

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  
RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  ooff  EElleeccttrroonniicc  aanndd  PPoossttaall  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  
RReegguullaattoorrnnii  AAuuttoorriitteett  zzaa  eelleekkttrroonnsskkee  ii  ppooššttaannsskkee  kkoommuunniikkaacciijjee  

 

 
Nr. Prot. 009/B/13          
 

VENDIM Nr. 333 
 

Për 
Miratimin e dokumentit për këshillim publik 

‘Draft Rregullorja për Pagesat për Mbikëqyrjen e tregut të Komunikimeve Elektronike’ 
 

Në mbështetje të neneve; nenit 27, paragrafi 6), nenit 79 paragrafët 1) dhe 2), nenit 82 paragrafët 1) 

dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si Ligji); Udhëzuesit për 

Procedurat e Këshillimit me Publikun, të miratuar me vendimin Nr. 149 (Ref. Nr. Prot. 064/B/11); 

dhe në referim të nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr. Prot. 161/06) të Autoritetit 

Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), Bordi i ARKEP 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 XLVII me radhë të mbajtur më datë; 02 Prill 2013, mori në shqyrtim 

dokumentacionin e përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) për fillimin 

e procesit të këshillimit publik të dokumentit ‘Draft Rregullore për Pagesat për mbikëqyrjen e 

tregut të komunikimeve elektronike’. 
 
Pas shqyrtimit të draft dokumenteve të prezantuara nga DKE dhe konfirmimeve të marra nga 

Departamenti Ligjor, 

 

VVËËRREEHHEETT  ssee;;    
 

− Dokumentacioni është përgatitur në përputhje dhe në mbështetje të kuadrit ligjor dhe 

rregullator në fuqi dhe duke pasur parasysh dhe implementuar objektivat rregullatore të 

ARKEP, duke marrë në konsideratë të plotë direktivat, rekomandimet dhe praktikat e 

mira të shteteve të Bashkimit Evropian (BE) lidhur me pagesën vjetore, mënyrën e 

përllogaritjes dhe zbatimit të saj.   

− Dokumenti i përgatitur përbën bazën e duhur për fillimin e këshillimit publik të ‘Draft 

Rregullore për Pagesat për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike’, me 

anën e së cilës ARKEP do të krijoj kushtet dhe përcaktoj procedurat e qarta për pagesën e 

mbikëqyrjes së tregut.     
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− Qëllimi i rregullores është që me anë të pagesës vjetore për mbikëqyrjen e tregut, sipas 

normës së llogaritur dhe përcaktuar nga ARKEP, të sigurohet dhe garantohet financimi i 

nevojshëm për mbulimin e kostove administrative të ARKEP; 

− E gjitha kjo bëhet në funksion të ndërmarrjes së masave të nevojshme për mbrojtjen e 

konkurrencës dhe eliminimit të pengesave për hyrje në treg, si dhe mbrojtjen e interesave 

të përdoruesve të fundmë. 

 

AATTËËHHEERRËË;;  
 

Me qëllim që palë me interes të njihen me këtë akt normativ të rëndësishëm rregullator si dhe të 

kontribuojnë duke paraqitur mendimet dhe komentet e tyre me shkrim mbi to;   

 

Bordi i ARKEP-it nxjerr këtë,   

  

VV  EE  NN  DD  II  MM  
 
I. Miratimin e fillimit të këshillimit publik të dokumentit ‘Draft Rregullore për Pagesat për 

mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike’; 

II. Afati i këshillimit publik fillon më datë; 17 Prill, 2013 dhe përfundon më 16 Maj, 2013. 

III. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE;;  

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

 

1) Neni 10 paragrafi 4), neni 27 paragrafi 1), 2), 3) dhe 4), nenit 83, paragrafi 1) të Ligjit për 
Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109,  

2) Dokumentit Politikat e Sektorit të Komunikimeve Elektronike – Agjenda Digjitale për 
Kosovën 2013-2020 i miratuar sipas vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 

02/119,  

3) Nenit 20 të Rregullores së Brendshme të ARKEP (Ref. Nr. Prot. 161/06).   

 

 
 
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.  
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PPrriisshhttiinnëë,,  1166//0044//22001133                                      

  
  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  
                      EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  
AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  
 

- Operatorëve të rrjetit dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike 

- Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik /Departamenti i Teknologjisë Informative 

- Arkivit të ARKEP-it  


