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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

  
AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  

RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

 

NNrr..  PPrroott..  001155//BB//1122                

  

VVEENNDDIIMMII    NNrr..  117788  
  

PPëërr  DDeeffiinniimm  ttëë  TTrreegguutt  
‘‘SShhëërrbbiimmeett  ttrraannssiittee  nnëë  rrrrjjeetteett  tteelleeffoonniikkee  ppuubblliikkee  ffiikkssee’’  

  
Në mbështetje të neneve 1.1, 1.2, 6, 11.7 dhe 44 të Ligjit të Telekomunikacionin Nr. 2002/7, i 
ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 03/L-085 (tutje referuar si - Ligji); neneve 3.10 dhe 4 të 
Rregullores për Analizat e Tregut dhe Përcaktimin e Ofruesve me Fuqi të Ndjeshme në Treg 
(OFNT) Nr. Prot. 115/1/10 (tutje referuar si – Rregullorja për analiza të tregut); pikës 3.8.3 i 
Dokumentit mbi Politikat e Sektorit të Telekomunikacionit, Nr. 02/255 datë; 13 Qershor 2007; 
Planit të Veprimit të Partneritetit Evropian (PVPE); Direktivës 2002/21/EC të Parlamentit dhe 
Këshillit Evropian të datës; 7 Mars 2002 për Rrjetat dhe Shërbimet e Komunikimeve Elektronike 
(Direktiva Kornizë), Rekomandimit të Komisionit Evropian (2003/311/EC), e ndryshuar me 
Direktivën 2009/140/EC, së bashku me rekomandimin (2007/879/EC) e pasuar me atë të datës; 17 
Dhjetor 2007 mbi produktet dhe shërbimet relevante të tregjeve të ndjeshme me rregullimin ex-
ante; Udhërrëfyesin e Komisionit Evropian mbi analizën e tregjeve dhe vlerësimin e fuqisë së 
ndjeshme në treg sipas kornizës rregullatore për rrjetet dhe shërbimet e komunikimeve elektronike 
(2002/C 165/03); Vendimit Nr. 58 për Analizën e tregjeve të telefonisë fikse të datës; 31 Janar 2011, 
Nr. Prot. 002/B/11, i ndryshuar she plotësuar me Vendimin Nr. 128 të datës; 13 Shtator 2011, Nr. 
051/B/11; Raportit mbi Analizën e Tregut të Telefonisë Fikse dhe përcaktimin e operatorit me fuqi 
të ndjeshme në treg (tutje referuar si – Raporti); në përputhje me dispozitat e neneve 20 dhe 22 të 
Rregullores së brendshme të Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (Nr. Prot. 161/06), 
Bordi i ART i përbërë nga,  

 
1) z. Ekrem Hoxha Kryetar 
2) z. Besnik Berisha, Anëtar i Bordit 
3) z. Lulzim Kurtaj Anëtar i Bordit 
4) z. Nijazi Ademaj, Anëtar i Bordit 

 
në mbledhjen e XXXII të Bordit të mbajtur më datë; 22 Shkurt 2012, bazuar në shqyrtimin e 
materialeve dhe Raportit për analizat e tregut të Telefonisë Fikse dhe përcaktimin e 
operatorëve me fuqi të ndjeshme në treg (OFNT), të përgatitur nga Grupi Punues për Analizë 
të tregut (GP), pas përfundimit të këshillimit publik, vendosi si më poshtë, 
 
 

VV  EE  NN  DD  II  MM  
 

I. Tregu i ‘Shërbimeve transite në rrjetet telefonike publike fikse’ është definuar për 
ndërmarrjet PTK sh.a dhe IPKO Telecommunications LLC 
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II. Tregu ‘Shërbimeve transite në rrjetet telefonike publike fikse’ nuk është definuar për  

ndërmarrjen KONET LLC.  
 

III. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 
  

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  

  
Gjatë procesit të Analizës së Tregut të ‘Shërbimeve transite në rrjetet telefonike publike 
fikse’ (tani e tutje i referohemi si Transite), ART i ka dërguar pyetësorët operatorëve si në 
vijim: PTK sh.a., IPKO Telecommunications LLC, KONET LLC, Kujtesa.net, dhe Artmotion. 

Sqarimet esenciale të ndërmarrjeve të pyetura janë paraqitur dhe vlerësuar në Raportin 
‘Analiza e Tregut të Telefonisë Fikse dhe Përcaktimi i Operatorit me Fuqi të Ndjeshme në 
Treg (OFNT)’. 

Siç është cekur në Kapitullin VI të Raportit pas analizës së tregut të shërbimeve Transite është 
identifikuar se;  

Tranziti përfshinë bartjen e një thirrjeje nga një operator përmes një ose më shumë nyjeve 
komutuese “switching nodes” të operatorit transit në operatorin e tretë, dhe janë dy tregje 
të ndara, të cilat mbulojnë tërë territorin e Republikës së Kosovës (tregje kombëtare): 

- Transiti Kombëtarë, dhe 
- Transiti Ndërkombëtarë 

 
Siç është cekur në Kapitullin  VI të Raportit, rrjetet publike të telefonisë fikse për ofrimin e 
shërbimeve transite konsiderohet të jetë cilido rrjet publik i telefonisë fikse, tek i cili nyjet 
komutuese janë në një lokacion fiks. 

Siç është cekur në Raport në pikën 6.2.1, Kapitullit VI: 

- PTK sh.a. ka pjesëmarrje prej 91,01% në treg sa i përket trafikut, gjegjësisht minutave të 
tranzituara. 

- IPKO ka pjesëmarrje prej 8,99% në treg sa i përket trafikut, gjegjësisht minutave të 
tranzituara. 

- Shërbimet e transitit në periudhën kohore prej 2007 deri me 2010 nuk janë ofruar nga 
ndërmarrja KONET LLC. 

 

Andaj, është vendosur sikurse në dispozitiv të këtij vendimi.  

KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee;;    
Kundër këtij vendimi nuk lejohet ankesa por mund te hapet konflikt administrativ ne 
Gjykatën kompetente ne afatin preh 30 ditësh. 
 
VVëërrtteettiimm::    
Më këtë vendim konfirmohet se Bordi i ART-së ka vendosur në pajtueshmëri me rregulloret  
dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë, dhe në pajtueshmëri me rregullat e procedurës së ART-së. 
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EEkkrreemm  HHooxxhhaa  
KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

Besnik Berisha, Anëtar i Bordit 
Lulzim Kurtaj , Anëtar i Bordit 
Nijazi Ademaj, Anëtar i Bordit 
  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

- Operatorëve të Licencuar të Telefonisë Fikse 
- Autoritetit Kosovar të Konkurrencës,  
- Arkivit të ART-së 

 

 


