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VVEENNDDIIMM  NNrr..  556666  

PPëërr    

MMiirraattiimmiinn  ee  DDookkuummeennttiitt    

‘‘RRrreegguulllloorree  ppëërr  AAnnaalliizzaatt  ee  TTrreegguutt’’  

Në mbështetje të neneve; nenit 3, neni 9, paragrafët 1) dhe 3), nenit 10, paragrafët 4) dhe 5), nenit 

29, nenit 31, paragrafi 1), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për 

Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si; Ligji ose LKE); 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. Lulzim Kurtaj, Anëtar 

4) z. Naser Shala,  Anëtar 

5) z. Nijazi Ademaj, Anëtar 

 
në mbledhjen LXIV) të mbajtur me datë; 27 Nëntor, 2014, sipas konkluzioneve të nxjerra lidhur 

me pikën 1) të rendit të ditës, pas shqyrtimit të materialeve shkresore dhe komenteve të 

prezantuara nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) dhe konfirmimit të dhënë 

gjatë shqyrtimit nga Departamenti Ligjor (DL), nxjerr këtë; 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 
I. Miratohet, Rregullorja për Analizat e Tregut. 

II. Miratohet dokumenti, Konkluzione nga Këshillimi Publik i Dokumentit, ‘Draft 

Rregullore për Analizat e Tregut’. 

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

www.arkep-rks.org. 

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  

Ligji, respektivisht neni 9 (Objektivat rregullatore) ndër të tjera përcakton se Autoriteti siguron dhe 

nxitë konkurrencën efektive në ofrimin e shërbimeve  dhe rrjetave të komunikimeve elektronike. 

Neni 10 (Kompetencat e Autoritetit), paragrafi 4) i Ligjit përcakton se Autoriteti miraton 

legjislacionin sekondar mbështetur në dispozitat e ligjit. 



Faqe 2 nga 2 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  rrrr..MMuujjoo  UUllqqiinnaakkuu  nnrr..  77,,  1100000000  PPrriisshhttiinnëë,,  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

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

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

Neni 31 (Analiza e Tregut), paragrafi 1), i Ligjit përcakton se; ‘Autoriteti do të nxjerr Rregulloren për 

Analizë të Tregut duke marrë parasysh dispozitat e këtij Ligji dhe udhëzuesit e Komisionit Evropian për 

analizë të tregut dhe vlerësimin e FNT sipas kornizës rregullatore të Bashkimit Evropian për rrjetet dhe 

shërbimet e komunikimeve elektronike’. 

Rregullorja për Analizate Tregut, përpara paraqitjes për shqyrtim përfundimtar dhe miratim 

pranë Bordit të Autoritetit, ka kaluar të gjitha procedurat e rregullta të këshillimit publik (Ref. 

Vendimin Nr. 522 për miratimin e procedurës së Këshillimit Publik; Nr. Prot. 025/B/14), në përputhje 

me nenin 82 të Ligjit dhe Udhëzuesit për Procedurat e Këshillimit me Publikun, të miratuar me 

Vendimin Nr. 149 (Ref. Nr. Prot. 064/B/11).  

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

− të krijimit të kornizën rregullatore në përputhje me kërkesat e Ligjit dhe përcaktimit të 

drejtave dhe detyrimeve për ndërmarrësit; 

− zbatimit të dispozitave të Ligjit, ndërlidhur me promovimin e efektive në infrastrukturën e 

komunikimeve elektronike dhe zhvillimet e reja teknologjike për një cilësi të lartë të 

produkteve të tyre;  

− promovimit dhe sigurimit të konkurrencës efektive në tregun e komunikimeve elektronike 

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

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

direktivat dhe rekomandimet e BE-së dhe praktikat e mira të shteteve në rajon dhe më 

gjërë. 

Andaj, është vendosur sikurse në dispozitiv të këtij vendimi. 

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.  

 

PPrriisshhttiinnëë,,  2233//1122//22001144                                

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

    EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

 
- Operatorëve (ndërmarrësve) të rrjetit dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike; 

- Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik/Departamenti i Postë Telekomunikacionit; 

- Autoritetit Kosovar të Konkurrencës; dhe  

- Arkivës së Autoritetit. 


