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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  

 
  

NNrr..  PPrroott..  002233//BB//1133                    

  

VVEENNDDIIMM  NNrr..  337799  

  

PPëërr  

IImmpplleemmeennttiimmiinn  ee  OObblliiggiimmiitt  ppëërr  OOppeerraattoorriinn  PPTTKK  SShh..AA..  lliiddhhuurr  mmee  

‘‘KKoonnttrroolllliinn  ee  ççmmiimmeevvee  ddhhee  llllooggaarriittjjeenn  ee  kkoossttooss  ssiippaass    

mmeettooddëëss  ssëë  sshhppëërrnnddaarrjjeess  ssëë  pplloottëë  ttëë  kkoossttooss  ((FFuullllyy  DDiissttrriibbuutteedd  CCoosstt  ––  FFDDCC))’’    

 

Në mbështetje të neneve; neni 1, neni 3, nenit 10, paragrafi 4), neni 32, neni 40, neni 79, paragrafi 

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

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

Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si - 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 L me radhë të mbajtur më datë; 04 Korrik 2013, bazuar në shqyrtimin e 

materialeve të përgatitura dhe prezantuara nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike 

(DKE), për ofruesin e rrjetit dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike PTK Sh.A. në referim të 

çështjes mbi 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)} – tutje referuar Vendimet për OFNT, 

ii. Rregullores për llogaritje të kostos sipas metodës së shpërndarjes së plotë të kostos (Fully 

Distributed Cost – FDC), të datës 22/06/2012 (Ref. Nr.Prot. 043/B/12), neni neni 7 (tutje 

referuar si – Rregullorja për FDC); 

iii. 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), 

iv. Rregullores për Sigurimin e Qasjes, të datës 11/02/2011 (Ref. Nr. Prot. 012/B/11), 
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v. Rregullores për bashkë-shfrytëzimin e plotë dhe të përbashkët të lakut dhe nën-lakut, datë 

18/04/2011 (Ref. Nr. Prot. 024/B/11), 

vi. Rregullores për Interkoneksionin, të datës 03/06/2011 (Ref. Nr. Prot. 033/B/11), 

vii. 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) Operatorit PTK Sh.A. i është dhënë kohë e mjaftueshme për t’i implementuar obligimet e 

vëna nga ARKEP (Ref.  Vendimi Nr. 232 me Nr. Prot. 047/B/12 për shtyrjen e afatit për 

përmbushjen e obligimeve të dala nga procesi i analizës së tregut për operatorin PTK sh.a./TiK), 

 
2) Sqarimeve shtesë të dhëna me rastin e fillimit të implementimit të obligimeve sipas 

afateve kohore të specifikuara nga ARKEP, 

 
3) Gjatë procesit të shqyrtimit të Draft ofertave referente të përgatitura nga PTK Sh.A./TiK, 

pas plotësimeve dhe ndryshimeve të kërkuara nga ARKEP, është vënë re se ato i 

përmbushin detyrimet rregullatore, dhe se këndejmi janë krijuar kushtet për fillimin e 

implementimit të obligimit ‘për llogaritje të kostos’, siç është paraparë ne vendimet për 

OFNT dhe Rregulloren për FDC, model ky tashmë i miratuar nga ARKEP pas periudhës 

së këshillimit publik1; 

 
4) Njoftimit mbi miratimin e vendimeve për definimin e tregjeve dhe OFNT (Ref. shkresa 

elektronike i dërguar më datë; 01/03/2012), ku operatori PTK Sh.A. me kohë është njoftuar me 

obligimet qe ka, nënkuptuar këtu edhe obligimin për kontrollin e çmimeve dhe llogaritje 

te kostos. 

si dhe me qëllim të; 

 
i. arritjes së qëllimeve si të elaboruara me pjesën e mësipërme (arsyetimi) të këtij 

aktvendimi;  

ii. nxitjes së lëvizjes së çmimeve në korrelacion sa më të afërt me koston dhe paraqitjes së 

shërbimeve të reja, të cilat sjellin përfitime për përdoruesit; dhe 

iii. jetësimit të dispozitave të legjislacionit të aplikueshëm të potencuara në pjesën e bazës 

ligjore 

 

atëherë, Bordi i ARKEP-it, vendosi si më poshtë, 

 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 

I. Obligohet Operatori PTK Sh.A. që të përmbush detyrimin për ‘Llogaritje të kostos’ siç 

është specifikuar në Rregulloren për FDC dhe pikën III të Vendimeve për OFNT. 

                                                 
1
 Këshillimi publik ka zgjatur në dy faza: 05 Mars 2012 deri 04 Prill 2012 të përcaktuar me Vendimin Nr. 190 (Ref. Nr. 

Prot. 026/B/12), ndërsa faza e dyte nga 15 maj 2012 deri 14 qershor 2012 (Ref. Dokumenti i Konkluzioneve të Mbledhjes së 
XXXV të Bordit të datës 11/05/2012, me Nr. Prot. 038/B/12; Njoftimi/e-mail i datës 15/05/2012, 10:33 AM drejtuar operatorëve). 
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II. Obligohet Operatori PTK Sh.A. që deri më datën; 10 dhjetor 2013 të dorëzoj të gjithë 

dokumentacionin përkatës që vërteton se PTK Sh.A. ka implementuar detyrimin e 

llogaritjes së kostos së bashku me rezultatet (kostot e shërbimit). 

III. Obligohet PTK Sh.A. që gjatë tërë këtij procesi, deri në përfundimin e afatit kohor të 

specifikuar në pikën II të këtij aktvendimi të njoftoj ARKEP-in për progresin e bërë. 

IV. Në rast se konstatohet që çmimet e llogaritura nuk janë të arsyeshme, atëherë ARKEP 

rezervon të drejtën e vendosjes së tyre duke përdorur metoda tjera.  

V. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe publikohet në ueb faqen e ARKEP 

www.art-ks.org  

AARRSSYYEETTIIMM  

 

Analiza e tregjeve të telefonisë fikse është iniciuar me vendimin Nr.58 të Bordit për ‘Analizën e 

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

plotësuar me vendimin Nr. 128 të datës; 13/09/2011 (Ref. 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 të identifikuar me FNT.  

Sipas vendimeve të referuara, tregjet e analizuara janë: 

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)}; 

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). 

http://www.art-ks.org/
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PTK sh.a. e përcaktuar me FTN përmes vendimeve të referuara si me lartë është obliguar që të 

zbatoj masat rregullatore të specifikuara në 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 

Pas përfundimit të këshillimit publik, dhënies se sqarimeve të nevojshme nga ARKEP në të gjitha 

fazat e këtij procesi, si dhe shtyrjes se afatit për përmbushjen e obligimeve me Vendimin Nr.232 

(Ref. Nr.Prot.047/B/12), operatori PTK sh.a. ka dorëzuar dokumentet e kërkuara nga ARKEP:  

Ofertat referente (RIO dhe RUO) dhe kontrata standarde për ofrimin shërbimeve te qasjes. 

Duke pasur parasysh faktet si në vijim: analiza e tregut, respektivisht vënia e disa obligimeve ex-

ante për OFNT aplikohet për herë të parë, atëherë ARKEP 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.  

Andaj, është vendosur sikurse në dispozitiv të këtij vendimi. 

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,,  1155//0077//22001133                                      

  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

                      EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

 

- Operatorit PTK sh.a./TiK 

- Autoritetit Kosovar të Konkurrencës  

- Arkivit të ARKEP-it 


