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NNrr..  PPrroott..  002299//BB//1133                

  

VVEENNDDIIMM  NNrr..  339900  

  

PPëërr  

LLiiddhhjjeenn  ee  MMaarrrrëëvveesshhjjeess  ppëërr  IInntteerrkkoonneekkssiioonn    

nnëë  mmeess  ttëë  PPTTKK  SShh..AA  nnjjëëssiiaa  TTiiKK    

ddhhee  KKoossoovvaa  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  sshh..pp..kk..  

 

Në mbështetje të nenit 15 paragrafi (3.1), nenit 32, nenit 33 paragrafi (3), nenit 34, nenit 36, nenit 37, 

nenit 79 paragrafin (1) dhe (2) dhe nenit 84 të Ligji për Komunikime Elektronike Nr.04/L- 109 

(tutje referuar si – Ligji); Rregullores për Interkoneksion (Ref. Nr.Prot.033/B/11); Rregullores për 

Sigurimin e Qasjes, (Ref. Nr.Prot. 012/B/12); Vendimet e analizës së tregjeve të telefonisë fikse (Ref. 

Vendimi Nr.183 me Nr.Prot. 021/B/12 dhe Vendimit Nr.184 me Nr.Prot. 022/B/12 – tutje referuar si; 

Vendimet për OFNT); Licencës së PTK Sh.A. për instalimin, mirëmbajtjen dhe operimin e rrjetit 

komunikues publik fiks në territorin e Kosovës (Ref. Nr.Prot.110/04; dt.30/07/2004); Licencave të 

ndërmarrjes; ‘Kosova Communications’ sh.p.k. – tutje referuar si KC (Ref. Nr.Prot.068/L/11 dhe 

Nr.Prot. 069/L/11);  Ofertës Referente të Interkoneksionit (RIO Fiks) të PTK Sh.A. (Ref. Vendimi i 

datës; 12/01/2007; ART Nr.Prot.09/07), 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 - Autoriteti), Bordi i Autoritetit i përbërë nga;  

1) z. Ekrem Hoxha  Kryetar 

2) z. Besnik Berisha Anëtar 

3) z. Nijazi Ademaj  Anëtar 

 

në mbledhjen e LI) me radhë të mbajtur me datë; 06/08/2013, pas shqyrtimit të raportit me 

rekomandimet nga departamentet funksionale, Departamentit të Komunikimeve Elektronike 

(DKE) dhe Departamentit Ligjor (DL) lidhur me ecurinë e negociatave në mes të PTK Sh.A. dhe KC 

për arritjen e marrëveshjes së Interkoneksionit, si dhe me qëllim të;  

i. Zbatimit të dispozitave të ligjit dhe akteve tjera nënligjore që rregullojnë dhe mundësojnë 

krijimin e kushteve të barabarta, transparente, jo-diskriminuese për ofrimin e rrjeteve 

dhe/ose shërbimeve te komunikimeve elektronike;  
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ii. Sigurimit të qasjes adekuate dhe pajtueshmërisë së shërbimeve për të përkrahur efikasitetin, 

konkurrencën afatgjate, inovacionet dhe investimet efektive, si dhe arritjen e përfitimeve 

maksimale të mundshme për shfrytëzuesit fundor;  

 

iii. Krijimit të kushteve për konkurrencë të efektshme dhe zhvillim të saj në fushën e 

komunikimeve elektronike, si dhe kushteve për parandalimin e shpërdorimit të fuqisë në 

treg nga ndërmarrësit me fuqi të ndjeshme në tregje të caktuara duke respektuar parimet e 

konkurrencës së lirë dhe efektive duke mos lejuar veprime dhe aktivitete të pa-autorizuara 

që qojnë në përparësi konkurruese dhe deformim të mundshëm të tregut.  

 

Bordi i Autoritetit, vendosi si më poshtë;  

 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 

I. Obligohet operatori PTK Sh.A. që të lidhë marrëveshjen e interkoneksionit dhe t’i ofrojë 

Qasje ndërmarrjes ‘Kosova Communications’ sh.p.k.  

II. Marrëveshja në mes të dy ndërmarrjeve të lartcekura duhet të lidhet në afatin prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij vendimi. 

III. Marrëveshja duhet të lidhet në përputhje të plotë me dispozitat e Ligjit dhe akteve nënligjore 

të miratuar nga Autoriteti. 

IV. Qasja nga PTK Sh.A. duhet t’i ofrohet ‘Kosova Communications’ në afatin prej dyzet e pesë 

(45) ditësh nga data e lidhjes së marrëveshjes së interkoneksionit.  

V. Obligohet operatori PTK Sh.A. t’i ofrojë qasje ndërmarrjes në fjalë në baza jo diskriminuese 

dhe transparente, duke plotësuar kushtet teknike dhe operative në përputhje me obligimet e 

vëna nga Autoriteti. 

VI. Obligohen palët që të depozitojnë tek Autoriteti një kopje të marrëveshjes të nënshkruar 

brenda pesë (5) ditëve nga data e nënshkrimit të saj. 

VII. Ky vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe do të publikohet në ueb faqen zyrtare  

www.arkep-rks.org   

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  

  

Në mbështetje të parimeve bazë për rregullimin e aktiviteteve të komunikimeve elektronike si dhe 

në përputhje me dispozitet e akteve ligjore dhe nënligjore të referuar në pjesën hyrëse të këtij 

vendimi, autoriteti drejtues dhe ligjor i Autoritetit, Bordi pas shqyrtimit dhe konstatimit të 

përmbushjes së parakushteve për procedim të rregullt administrativ të masës rregullatore, 

mbikëqyrjen e pajtueshmërisë me aktet juridike dhe obligimet e vendosura nga Autoriteti, të cilat i 

rregullojnë kushtet dhe termet e përfshirjes në aktivitete të komunikimeve elektronike të 

operatorëve dhe ofruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike, subjekt i shqyrtimit 

http://www.arkep-rks.org/
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‘realizimi i së drejtës së interkoneksionit’ në rrjetin e operatorit të përcaktuar nga Autoriteti me FNT, 

unanimisht sipas rekomandimeve të njësive funksionale të (DKE-së dhe DL-së), miratoi nxjerrjen e 

këtij vendimi, i cili obligoj operatorin PTK Sh.A. njësia TiK që të nënshkruajë marrëveshjen e 

interkonkesionit me ofruesin e licencuar (autorizuar) të shërbimeve të komunikimeve elektronike 

‘Kosova Communications’ sh.p.k.   

Autoriteti, në përputhje me detyrimet e sala ligjore dhe objektivat e saja rregullatore për krijimin e 

një tregu të hapur dhe konkurrues, më datë; 05 Prill 2011 ka licencuar ndërmarrjen KC, me licencat 

përkatëse; 

 Licenca për Nyje dhe Pajisje Telekomunikuese Ndërkombëtare (Ref. Nr. Prot. 068/L/11), 

datë; 05/04/2011; dhe 

 Licenca për Shërbime Telekomunikuese Ndërkombëtare (Ref. Nr.Prot. 069/L/11), datë; 

05/04/2011 

Bazuar në licencat e mësipërme, shërbimet të cilat mund të ofrohen nga ndërmarrja KC paraqiten 

si në vijim; 

 Origjinim të trafikut (zgjedhje dhe parazgjedhje të operatorit – CS/CPS) për thirrjet 

ndërkombëtare; 

 Terminim të trafikut ndërkombëtar tek operatorët e licencuar në Kosovë. 

Në anën tjetër, operatori PTK Sh.A është e përcaktuar nga Autoriteti si operator me fuqi të 

ndjeshme në tregun me shumicë të interkoneksionit (origjinimit, transitimit dhe terminimit) të 

telefonisë fikse, ku i janë imponuar obligimet rregullatore Ex-ante; 

1) Obligimi i Qasjes 

2) Obligimi për mos - diskriminim 

3) Obligimi i transparencës 

4) Obligimi për kontrollimin e çmimeve 

5) Obligimi për ndarjen e llogarive 

6) Obligimi për mos-subvencionim të tërthortë 

Ndonëse përcaktimi i PTK Sh.A. si OFNT në tregun e telefonisë fikse nuk nënkupton faktin se 

operatoti është i obliguar me automatizëm ofrimin e interkoneksionit për palët parashtruese të 

kërkesës, megjithatë bazuar në informatat e siguruara nga Autoriteti dhe të shtjelluara në pjesën 

vijuese të arsyetimit, operatori PTK Sh.A. përgjatë periudhës së mbikëqyrjes nga ana e Autoritetit 

ndërlidhur me ecurinë e negociatave të zhvilluara në mes PTK Sh.A dhe KC, nuk ka arritur të 

prezantoj informacione bindëse për të argumentuar se veprimet e saja janë të bazuara në kritere 

objektive, të ndërlidhura me pamundësinë e realizueshmërisë teknike dhe/ose domosdoshmërinë 

për të siguruar integritetin e rrjetit.  

Ndërlidhur me ecurinë e negociatave të zhvilluara në mes PTK Sh.A. dhe KC, Autoriteti ka marrë 

për bazë faktet dhe rrethanat, të cilat në mënyrë kronologjike janë paraqitur si në vijim; 
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(1) Më datë; 22 Shtator 2011, ndërmarrja KC paraqet kërkesë pranë operatorit PTK sh.a. (Ref. 

ARKEP Nr.Prot.562/2/11 dhe PTK Nr.Prot.4267/11), për Qasje dhe Interkoneksion, shërbime 

dhe nyje për telekomunikim ndërkombëtar; 

(2) Më datë; 03 Tetor 2011, ndërmarrja KC në përputhje me kërkesat e dala nga Licencat që i 

posedon (Ref. Neni 4 i Licencës Nr.068/L/11), ka dorëzuar raport tek Autoriteti (Ref. 

Nr.Prot.579/2/11) për punët e kryera në implementimin e obligimeve të parapara me 

Licencat përkatëse; 

(3) Më datë; 1 Nëntor 2011, ndërmarrja KC sërish paraqet kërkesë pranë operatorit PTK Sh.A. 

(Ref. ARKEP Nr.Prot.658/2/11-A dhe PTK Nr.Prot.4988/11), për Qasje dhe Interkoneksion, 

pasi që nuk ka marrë ndonjë përgjigje nga operatori në fjalë; 

(4) Më datë; 24 Nëntor 2011, ndërmarrja KC paraqet kërkesë pranë Autoritetit (Ref. 

Nr.Prot.687/2/11) për zgjidhje të konfliktit dhe implementim të licencave, me arsyetimin se 

nuk kanë pranuar kurrfarë njoftimi nga ana e operatorit PTK Sh.A.; 

(5) Autoriteti, pas shqyrtimit të tërësishëm të lëndës ka ardhur në përfundim (Ref. Raporti i DT 

i datës 21/12/2011 për Mbledhjen e BoD të datës; 27/12/2011) se palët ende nuk kanë shterur të 

gjitha mundësitë për arritjen e marrëveshjes dhe se duhet të kërkohen informata shtesë 

para se të vazhdohet tutje me inicimin eventual të procedurës për zgjidhje të konfliktit. Kjo, 

për arsye se operatori PTK Sh.A. formalisht nuk ka refuzuar që të lidh marrëveshje me KC 

(mos kthimi i përgjigjes nuk nënkupton me automatizëm refuzim për arritjen e marrëveshjes). 

(6) Më datë; 27 Dhjetor 2011, Autoriteti ka kërkuar nga operatori PTK Sh.A. (Ref. 

Nr.Prot.745/2/11) informata rreth/mbi arsyen e mos-përgjigjes ndaj kërkesës së KC; 

(7) Më datë; 15 Mars 2012, ndërmarrja KC paraqet kërkesë pranë operatorit PTK Sh.A. 

(Ref.Nr.Prot.938/2/12-A dhe PTK Nr.Prot.1150/12), për bashkëpunim duke u ofruar disa 

informacione teknike rreth interkoneksionit me operatorët mobil; 

(8) Më datë; 12 Prill 2012, ndërmarrja KC ka informuar Autoritetin (Ref. Nr.Prot.1049/2/12) 

rreth aktivitetit të saj për implementimin e obligimeve si dhe njëherit ka kërkuar që t’i 

mundësohet implementimi i licencave (Interkoneksioni); 

(9) Më datë; 12 Prill 2012, operatori PTK Sh.A. ka njoftuar Autoritetin (Ref. E-mail April 12, 2012 

3:50 PM), se janë duke u zhvilluar negociatat me ndërmarrjen KC, me ç’rast ka paraqitur 

kërkesë për interpretim nga Autoriteti ndërlidhur me çështjet e organizimit të KC; 

(10) Më datë; 17 Prill 2012, Autoriteti, në përputhje me kërkesat e dala nga mbledhja e XXXIV e 

BoD të datës; 11 Prill 2012 (Ref. Autorizimi me Nr.Prot.027/A/12) kanë inspektuar (Ref. Raporti 

i inspektimit 005/I/12 si dhe akti i inspektimit I-10/DT/12) ndërmarrjen KC për të verifikuar 

përmbushjen e kushteve të licencave për instalimin e pajisjeve të nevojshme për ofrim të 

shërbimeve. Autoriteti ka konstatuar se me gjithë faktin se ndërmarrja KC ka në 

dispozicion pajisjet e nevojshme për realizimin e veprimtarisë, ende nuk ka arritur qe t’i ve 

ne funksion për shkak të mos-arritjes se marrëveshjes se interkoneksionit me PTK Sh.A.  
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(11) Më datë; 3 Gusht 2012, Autoriteti ka dërguar shkresën (Ref. Nr.Prot.1340/2/12) me 

interpretimin e bazës ligjore të aplikueshme lidhur me kërkesën për interpreitm të datës; 12 

Prill, 2012  

(12) Më datat; 3 Gusht 2012 dhe 4 Shtator 2012, Autoriteti ka mbajtur takim me përfaqësuesit e 

KC ku është informuar lidhur me vështirësitë që ata kanë për arritjen e marrëveshjes se 

interkoneksionit me operatorin PTK Sh.A; 

(13) Me datë; 7 Shtator 2012, (Ref. E-mail September 07, 2012 11:27 AM) PTK Sh.A. ka mbajtur 

takim me përfaqësuesit e KC dhe po të njëjtën ditë PTK Sh.A. i ka dorëzuar draft kontratën 

operatorit KC për arritjen e marrëveshjes se interkoneksionit ne mes: PTK Sh..A njësia TiK 

dhe KC.  

(14) Më datë; 19 Prill 2013, përfaqësuesi i KC ka noftuar Autoritetin (Ref. shkresa/e-mail April 19, 

2013 11:36 AM), se KC është pajtuar me kushtet e vendosura nga PTK në draft kontratë 

(Ref. Përgjigja/konfirmimi i KC dërguar PTK të dt. 3 prill 2013, 14:14). 

(15) Më datë; 16 Maj 2013, (Ref. Nr.Prot.377/2/13), Autoriteti kërkon informata shtesë nga PTK 

Sh.A. rreth arsyeve për mos-arritjen e marrëveshjes se interkoneksionit. 

(16) Më datë; 27 Maj 2013, PTK Sh.A. ka dërguar përgjigjien në kërkesën për informata rreth 

negociatave për arritjen e marrëveshjes së interkoneksionit (Ref. Nr. Prot. 416/2/13). 

Pas shqyrtimit të tërësishëm të ecurisë së zhvillimit të negociatave në mes ndërmarrjeve PTK Sh.A. 

dhe KC, mbështetur në faktet dhe rrethanat e paraqitura në formë kronologjike në pjesën e 

mësipërme, Autoriteti ka konstatuar se operatori PTK Sh.A. përmes veprimeve të saja, referuar 

këtu prolongimit të arritjes së marrëveshjes komerciale edhe pse kjo marrëveshje është propozuar 

nga PTK Sh.A. dhe e njejta është konfirmuar nga dyja palët në përputhje me termet dhe kushtet e 

vendosura në pajtueshmëri me aktet e aplikueshme, ka dështuar që të plotësojë obligimet e 

caktuara nga Autoriteti.  

Përgjatë periudhës së ndërmjetme, Autoriteti përmes njoftimeve dhe udhëzimeve të nxjerra për 

palët në interpretim dhe konsultim të bazës ligjore dhe rregullatore të aplikueshme atij, i ka 

njoftuar palët për të drejtat dhe detyrimet e tyre, në veçanti operatorin PTK Sh..A me çka edhe ka 

përmbush një nga detyrimet ligjore për dhënien e mundësisë për paraqitjen e arsyetimeve 

dhe/apo rregullimin e parregullsive brenda afateve si të përcaktuara nga Autoriteti. 

Nisur nga si më sipër dhe në funksion të arritjes së objektivave rregullatore, Autoriteti mbështetur 

mbi parimet bazë për rregullimin e aktiviteteve të komunikimeve elektronike në veçanti referuar 

parimeve të aplikueshme për rastin subjekt të këtij vendimi atyre të; ekuivalencës funksionale;, 

proporcionalitetit;, rregullimit minimal të domosdoshëm;, sigurisë ligjore në një treg dinamik;, zhvillimit 

ekonomik duke siguruar konkurrencë efektive, mbrojtje të të drejtave të konsumatorit, objektivitet të 

kritereve, kushteve dhe procedurave rregullatore, transparencë dhe mosdiskriminim; ka vendosur për 

ndërmarrjen e masës proporcionale për detyrimin e lidhjes së marrëveshjes së interkoneksionit me 

qëllim të sigurimit të pajtueshmërisë me dispozitat e akteve juridike të aplikueshme.  



Faqe 6 nga 6 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  RRrr..PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100000000  PPrriisshhttiinnëë,,  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

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

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg;;  uueebb--ssiittee::  wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg   

 

Autoriteti, sqaron se në rast se vendimi nuk zbatohet atëherë në varësi të shqyrtimeve plotësuese 

mbi arsyetimet eventuale për mos-zbatim apo konstatimeve të nxjerra nga ana e zyrtarëve 

përgjegjës të Autoritetit do procedohet me shqiptimin e sanksioneve ekonomike si të specifikuara 

në nenin 101 të Ligjit të Komunikimeve Elektronike. 

 

Andaj, është vendosur sikurse në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee;;  

Kundër këtij vendim nuk lejhohet ankesë por mund të hapet konflikt administrativ në Gjykatën 

kompetente në afatin prej tridhjetë (30) ditësh. 

 

VVëërrtteettiimm;;  

Me këtë vendim konfirmohet se Bordi Drejtues i Autoritetit ka vendosur në pajtueshmëri me 

rregulloret dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë dhe në pajtueshmëri me rregullat e procedurës së 

Autoritetit. 

 

PPrriisshhttiinnëë,,  2288//0088//22001133            

  

                                                                          AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                              EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

                                                                                                                                                              KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt    

        

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

- Operatorit, PTK Sh.A  njësia TiK  

- Ndërmarrjes, Ofrues i Shërbimeve Telekomunikuese, Kosova Communications sh.p.k.  

- Departamentit të Komunikimeve Elektronike, ARKEP 

- Departamentit Ligjor, ARKEP 

- Anëtarëve të Bordit Drejtues të Autoritetit, 

- Arkivit të ARKEP   


