
Faqe 1 nga 3 
Adresa: Qyteza Pejton, rr.Mujo Ulqinaku Nr. 7, 10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës 

Tel: + 381 38 212-345; Fax: + 381 38 212 399; 
E-mail: iinnffoo@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg; web-site: wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg 

  

  

  

  

  

NNrr..  PPrroott..  002255//BB//1155    
 

VVEENNDDIIMM  NNrr..  665544  

 

Në mbështetje të nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime 

Elektronike (tutje; LKE); nenit 44 paragrafi 2) të Ligjit Nr. 03/L-173 për Shërbime Postare 

(tutje; Ligji);, nenit 15 pika (1) të Udhëzimit Administrativ Nr. 05/2013, neneve; 3 pika (3.1);, 

nenit 5 pika 5.1) dhe nenit 8 të Rregullores Nr. 11 për të dhënat statistikore periodike të 

operatorëve të cilët ofrojnë shërbime telekomunikuese dhe postare (Ref. ART Nr. Prot. 04/B/11, 

datë; 13 Shtator 2011), dhe në referim të nenit 20 të Rregullores së Brendshme të Autoritetit 

Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje; Autoritetit); Bordi Drejtues i 

Autoritetit (ARKEP) në përbërje nga; 

 
1) z. Ekrem Hoxha Kryetar, 

2) z. Lulzim Kurtaj Anëtar, 

3) z. Naser Shala  Anëtar, 

4) z. Nijazi Ademaj Anëtar 

 
në mbledhjen LXIX) me radhë të datës; 12/06/2015, sipas procedurave të përcaktuara pas 

trajtimit/shqyrtimit të materialit dhe dëshmive të ofruara nga Sektorit të Shërbimeve Postare 

(SSHP), analizimit të materialeve dhe dëshmive të pranuara dhe konstatimeve dhe 

klasifikimit të lëndës si shkelje/kundërvajtje administrative si sanksionuar dhe paraparë me 

nenin 43 nën-paragrafi 1.2) dhe neni 44, nën-paragrafi 1.2) dhe paragrafi 2) të Ligjit Nr. 03/L-

173 për Shërbime Postare dhe duke pas/marrë për bazë dispozitat e legjislacionin vijues, 

qoftë primar apo sekondar si dhe faktet dhe rrethanat e mëposhtme; 

 
- Nenet, neni 6 pika (1.8 dhe 1.13); neni 26 pika (1 dhe 2); neni 28 pika 1 (nënpikat 1.1; 

1.2; dhe 1.3), neni  43 pika (1.2); neni 44 pika (1.2 dhe 2); të Ligjit Nr. 03/L-173 për 

Shërbime Postare; 

- Neni 8 pika (3); neni  15 pika (1) të Udhëzimit Administrativ Nr. 05/2012, për licencim 

të operatorëve postar; 

- Neni 3 dhe 5; neni 8 pika (3) e Rregullores Nr 11. për raportimin e të dhënave 

statistikor periodike të operatorëve të shërbimeve telekomunikuese dhe postare (Ref. 

Nr. Prot. 048/B/11, datë; 13/09/2011);  

- Pika II) dhe V) e Vendimi Nr. 80 – ‘Miratimi i tarifës për licencim dhe vendosja e 

tarifës së rregullt vjetore (One-off-fee) për operatorët e shërbimeve postare’ (Nr. ART 

Prot. 021/B/11 datë: 14/04/2011); 

- Procesverbalin nga seanca dëgjimore dhe këshilluese të administruar nga Autoriteti 

me datë; 24/06/2015, në funksion të jetësimin të masës proporcionale për sjellje në 

pajtueshmëri të operimeve nga operatori i licencuar, ‘Primail Shpk’ sipas kushteve të 

licencës dhe përcaktimeve e detyrimeve ligjore dhe rregullatore (Ref. ARKEP Nr. Prot. 

620/2/2015 dt; 23/06/2015); 
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Me gjithë njohjen e detyrimeve ligjore për respektimin e detyrimeve të përkufizuara me 

dispozitat e akteve normative të specifikuara në pjesën hyrëse të këtij aktvendimi (baza 

ligjore) dhe në veçanti mbështetur në udhëzimet rregullatore dhe rekomandimet e qarta 

të komunikuara nga Autoriteti, përmes shkresës zyrtare, (Ref. Shkresa; Nr. Prot. 430/2/15, 

datë; 20/04/2015) për evitimin e mos-përmbushjeve të detyrimeve ligjore dhe 

kërkesave/udhëzimeve të komunikuara nga ana e Autoritetit duke ju referuar edhe 

shterjes së mundësive tjera, rezulton se; 

 

a) ‘Primail Shpk’, edhe përkundër kërkesës së Autoritetit, sqarimeve të dhëna përmes 

shkresës elektronike (E-mail) dërguar më datës; 31/03/2015, (Ref. E-mail; Sent, From: 

Amira Jashanica To: info.primail@gmail.com, <>Date: 2015-03-31 15:26 GMT+03:00 Subject: 

FW: Njoftim për kryerjen e detyrimeve ndaj Autoritetit - ARKEP-it), nuk i ka raportuar të 

dhënat financiare (Raportin e Pasqyrave Financiare të audituara nga personi i certifikuar - 

Auditor) në përputhje të plotë me dispozitat e ligjore dhe aktet tjera në fuqi dhe nuk ka 

imlementuar në tërësi udhëzimet dhe rekomandimet e SSHP pranë Autoritetit të 

datës; 20/04/2015; 

 

b) ‘Primail Shpk’, i është kërkur dhe i është dhënë afat shtesë (30 ditë) i mjaftueshëm, 

respektivisht deri më datën 20 Maj 2015, që ti paraqes dhe raportoj të dhënat e 

kërkuara nga Autoriteti; 

 

c) ‘Primail Shpk’, nuk ka raportur të dhënat statistikore per periudhën; TM1 2015, 

ashtu si paraparë me dispozitat ligjore dhe nën-ligjore në fuqi; 

 

d) ‘Primail Shpk’, përkatësisht stafi drejtues i saj nuk ka qenë kooperativë dhe në nivel të 

bashkëpunimit, mes tjerash duke neglizhuar në mënyrë të vazhduar kërkesat zyrtare 

të paraqitura nga ana e Autoritetit, për informim në çështje me interes për 

publikun dhe të trajtuara nga Autoriteti, në procedura të rregullta zyrtare, duke 

mos u përgjigjur asnjëherë në kërkesat/shkresat zyrtare të Autoritetit. 

 
Me qëllim të;  

  
i. Eliminimit të parregullsive në procesin e raportimit të pasqyrave financiare vjetore, 

ashtu siç parashihet me dispozitat e Vendimit Nr. 80, përkatësisht pikën II dhe V të 

vendimit; 

ii. Eliminimit të dukurive të mos-respektimit të dispozitave në fuqi; 

iii. Implementimit të dispozitave të ligjit dhe akteve tjera nënligjore në fuqi; dhe 

iv. Implementimit të rekomandimeve të Autoriteti, të dala nga aktivitetet e rregullta 

monitoruese apo inspektimeve;  

 

Bordi Drejtues i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, 

unanimisht vendosi të nxjerr këtë,  
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I. Operatori, ‘Primail Shpk’ urdhërohet që brenda afatit prej; tridhjetë (30) ditëve nga 

dita e nënshkrimit të këtij vendimi ta dorëzoj për vëmendje të Autoritetit, ‘Raportin 

e Pasqyrave Financiare për vitin 2014’, të audituara nga personi i certifikuar – 

Auditor në përputhje me dispozitat e aplikueshme ligjore dhe nënligjore për 

raportimet financiare. 

 

II. Operatori, ‘Primail Shpk’, në rast të konstatimit mos-përmbushjes së detyrimit të 

normuar sipas pikës I) të këtij aktvendimi me automatizim i shqiptohet masa 

proporcionale e sanksionit ekonomik - ndëshkimit me gjobë në shumën prej; një 

mijë euro (1,000.00 €), në emër dhe për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave 

të legjislacionit të aplikueshëm dhe kushteve të licencës si të cekura në pjesën e 

arsyetimit dhe bazës ligjore të këtij aktvendimi. 

 

III. Operatori; ‘Primail Shpk’, obligohet që shumën prej; një mijë eurove (1,000.00 €) ta 

paguaj jo më vonë se 15 (pesëmdhjetë) nga dita e hyrjes në fuqi të pikës II) të këtij 

aktvendimi, afat ky i cili fillon ditën e parë pas skadimit të afatit të normuar sipas 

pikës I), ditë kjo në të cilën edhe Administrata e Autoritetit do e nxjerr dhe lëshon 

faturën për përmbushje të detyrimit të vendosur sipas pikës II) të aktvendimit. 

 

IV. Në rast të konstatimit të përmbushjes së pikës I) të aktvendimit brenda afatit kohor, 

me automatizëm pikat II) dhe III) të aktvendimit do konsiderohen si të abroguara 

(shfuqizuara).  

 
V. Ky vendim publikohet në ueb-faqen www.arkep-rks.org    

 
VI. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

 
 

KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee;;  

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;;  2255//  0066//  22001155          

                      AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  
 

                    EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

                KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt    

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

 

- ‘Primail Shpk’;  

- Sektorit të Shërbimit Postar ARKEP; 

- Departamentit Ligjor, ARKEP; 

- Administratës – Zyra e Financave, ARKEP; 

- Arkivit të ARKEP. 

http://www.arkep-rks.org/

