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VVEENNDDIIMM  NNrr..  552222  
 

PPëërr  

MMiirraattiimmiinn  ee  KKëësshhiilllliimmiitt  ppuubblliikk  ttëë  DDookkuummeennttiitt  

““DDrraafftt  RRrreegguulllloorree  ppëërr  AAnnaalliizzaatt  ee  TTrreegguutt””  
 

Në zbatim të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (këndej e tutje; Ligji), përkatësisht 

neneve;  neni 3, neni 9, paragrafët 1) dhe 3), neni 10, paragrafët 4), 5) dhe 22), neni 79, paragrafët 

1) dhe 2), neni 82, paragrafët 1) dhe 3); Udhëzuesin për Procedurat e Këshillimit me Publikun, e 

miratuar me Vendim # 149 (Ref. Nr. Prot. 064/B/11); si dhe neni 20, i Rregullores së Brendshme 

(Ref. Nr. Prot. 161/06) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (këndej e 

tutje; Autoriteti), Bordi Drejtues (BoD) i Autoritetit, në përbërje nga, 

 

1) z. Ekrem Hoxha, Kryetar 

2) z. Besnik Berisha, Anëtar 

3) z. Lulzim Kurtaj, Anëtar 

4) z. Naser Shala,  Anëtar 

5) z. Nijazi Ademaj, Anëtar 

 

në mbledhjen LIX) të mbajtur me datat; 8 dhe 10 Prill, 2014, sipas konkluzioneve të nxjerra lidhur 

me pikën 5) të rendit të ditës; dhe shqyrtimit përmbyllës të administruar në mbledhjen e LX) të 

mbajtur me datë; 28 Maj, 2014 referuar pikës 5) të rendit të ditës, pas shqyrtimit të materialeve 

shkresore të përgatitura nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) dhe konfirmimit 

të dhënë gjatë shqyrtimit nga Departamenti Ligjor (DL); në referim të çështjes për implementimin 

e dispozitave të Ligjit, fillon procesin e këshillimit publik të dokumentit ‘Draft Rregullores për 

Analizë të Tregut’, e cila mundëson promovimin e investimeve dhe konkurrencës së lirë në 

tregun e komunikimeve elektronike në Republikën e Kosovës. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të referuar, si më lartë, 

 

VVËËRREEHHEETT  ssee;;    
 

Dokumentacioni i prezantuar është përgatitur në përputhje me kornizën ligjore duke i 

konsideruar direktivat, rekomandimet dhe praktikat e mira të shteteve të rajonit dhe Unionit 

Europian (UE), si dhe specifikat e tregut të komunikimeve elektronike në Republikën e Kosovës.   
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Dokumenti i përgatitur e përbush nevojën për fillimin e këshillimit publik të dokumentit ‘Draft 

Rregullore për Analizat e Tregut’, me anë të së cilës Autoriteti do të krijoj kushtet për ofrimin e 

shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike nga ndërmarrësit, të cilët janë/dhe do të 

jenë në aktivitetet e komunikimeve elektronike në territorin e Republikës së Kosovës.    

Draft Rregullorja në fjalë, përcakton procedurat dhe parimet themelore të procesit të analizës së 

tregut, përcaktimin e ndërmarrjeve me FNT dhe përcaktimin e detyrimeve rregullatore ex-ante, 

për të zgjidhur problemet e mundshme të konkurrencës, në tregun e komunikimeve elektronike, 

të cilat ndërmarrësit janë të detyruar t’i zbatojnë.   

E tëra, bëhet në funksion të krijimit të kushteve për një konkurrencë efektive në tregun e 

komunikimeve elektronike për të gjithë ndërmarrësit, njëkohësisht dhe mbrojtjen e interesave të 

përdoruesve fundor. 

 

AATTËËHHEERRËË;;  
 

Nga e gjitha çfarë u tha më sipër, Autoriteti me qëllim; 

− që palët me interes të njihen me këtë akt normativ të rëndësishëm rregullator si dhe të 

kontribuojnë duke paraqitur mendimet dhe komentet e tyre me shkrim; 

− zbatimit të dispozitave të Ligjit, ndërlidhur me promovimin e investimeve dhe 

konkurrencës së lirë në tregun e komunikimeve elektronike, duke definuar kornizën 

ligjore reth të drejtave dhe detyrimeve për të gjithë ndërmarrësit;  

− promovimit të konkurrencës efektive në tregun e komunikimeve elektronike në territorin 

e Republikën e Kosovës përmes krijimit të sigurisë ligjore dhe rregullatore; dhe 

− realizimit të zgjidhjeve të cilat janë plotësisht në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, 

direktivat dhe rekomandimet e UE dhe praktikat e mira të shteteve në rajon dhe më gjërë. 

 

Bordi Drejtues i Autoritetit nxjerr këtë,  

  

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 

I. Miratimin e fillimit të këshillimit publik të dokumentit: ‘Draft Rregullore për Analizat e 

Tregut’. 

II. Procesi i këshillimit publik fillon me datë; 13 Gusht, 2014 dhe përfundon më datë: 12 

Shtator, 2014. 

III. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe publikohet në ueb faqen e Autoritetit 

www.arkep-rks.org. 

BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE  
 

Vendimi, mbështetet në dispozitat ligjore si në vijim;  
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i. Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neneve; neni 3, neni 9 paragrafët 1) dhe 

3), neni 10 paragrafët 4) 5) dhe 22); neni 79, paragrafët 1) dhe 2), neni 82, paragrafët 1) dhe 

3); 

ii. Udhëzuesi për Procedurat e Këshillimit me Publikun, e miratuar me Vendim # 149 (Ref. 

Nr. Prot. 064/B/11);  

iii. Direktiven 2002/21/EC të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit Europian të datës 7 Mars, 

2002 mbi Qasjen dhe Interkoneksionin e Rrjetave të Komunikimeve dhe Faciliteteve 

Shoqëruese (Direktiva për Qasjes); Rekomandimet e Komisionit Europian të datës 11 

Shkurt, 2003 (2003/311/EC) dhe 17 Dhjetor, 2007 (2007/879/EC) mbi Produktet dhe 

Shërbimet Relevante të Tregut; 

iv. Udhërrëfyesin e Komisionit Europian mbi Analizat e Tregut (2002/C 165/03); 

v. Pozicioni i përbashkët i ERG mbi detyrimet ligjore (ERG (06) 33); dhe 

vi. Rregullores së Brendshme neni 20, (Ref. Nr. Prot. 161/06) të Autoritetit; 

 

 

Vërtetim; 

Më këtë vendim konfirmohet se Bordi i Autoritetit, ka vendosur në pajtueshmëri me rregulloret 

dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë, dhe në pajtueshmëri me rregullat e procedurës së Autoritetit. 

 
Këshilla Juridike; 

Pala e pakënaqur me këtë vendim mund të iniciojë konflikt administrativ në Gjykatën 

Kompetente, brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të Vendimit ose data e publikimit të 

tij në faqen e Autoritetit, cilado që ndodh e fundit. 

 

PPrriisshhttiinnëë,,  1122//0088//22001144                                

  

  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

    EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

AAkkttvveennddiimmii  uu  ddëërrggoohheett;;  
 

- Ndërmarrësve/Operatorëve të rrjetave dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike 

- Autoritetit Kosovar të Konkurrencës  

- Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik /Departamenti i Post Telekomunikacionit  

- Arkivës së Autoritetit 

 

 


