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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

  
AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  

RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

  
NNrr..  PPrroott..  008866//AA//1122                

  
  

VVEENNDDIIMM  NNrr..  227711  
  

VVeennddiimmii  ii  KKoommiissiioonniitt  

PPëërr  

MMbbyylllljjeenn  ee  pprroocceeddiimmiitt  aaddmmiinniissttrraattiivv  ttëë  ffiilllluuaarr  mmee  VVeennddiimmiinn  NNrr..  223333  ppëërr    

‘‘ZZggjjiiddhhjjeenn  ee  mmoossmmaarrrrëëvveesshhjjeess  rrrreetthh  ççmmiimmeevvee  ttëë  iinntteerrkkoonneekkssiioonniitt  mmeess  ooppeerraattoorrëëvvee  IIPPKKOO  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  sshh..pp..kk..  ddhhee  PPTTKK  sshh..aa..’’  

  
 

Në mbështetje të nenit 11 të Ligji për Telekomunikacionin Nr.2002/7, i ndryshuar me Ligjin 

Nr.03/L-085; Dokumentin politikat e sektorit të telekomunikacionit të aprovuar nga Qeveria e 

Kosovës, datë; 13 Qershor, 2007 (Ref. ART Nr. Prot. 02/255) për promovimin e konkurrencës dhe 

ambientit jo-diskriminues (2.1.); Rregullores për Procedurën e Zgjidhjeve të Konflikteve, (Ref. ART 

Nr. Prot. 183/07); Rregullores për Interkoneksion (Ref. Reg. Nr.9, ART Nr. Prot. 033/B/11); 

Rregullores për Sigurimin e Qasjes, (Ref. Reg. Nr. 6, ART Nr. Prot. 012/B/12); Rregullores për Planin 

e Numeracionit për Rrjetat e Telekomunikacionit në Kosovë (Ref. ART Nr.Prot.153/07; Aneksi 2 me 

Nr.Prot.033/B/11); Marrëveshjen e Interkoneksionit në mes operatorëve PTK sh.a. dhe IPKO 

Telecommunications LLC (IPKO) të datës 27 dhjetor 2007 (Ref. ART Nr. Prot. 285/07) Neni 3,se 

bashku me anekset e datave; 12 Nëntor 2008 (Ref. ART Nr. Prot. 227/08), 30 Prill 2009 (Ref. ART 

Nr.Prot.071/09), dhe 28 Janar 2011 (Ref. ART Nr. Prot. 418/2/11), Komisioni për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjes i themeluar me aktvendimin administrativ Nr. 233 (Ref. ART Nr. Prot. 059/A/12) 

të datës; 23 Korrik 2012, dhe i përbërë nga,  

1) z. Ilir Imeri,   Kryesues i Komisionit 

2) z. Besnik Berisha,  Anëtar i Komisionit 

3) znj. Rrezarta Ajeti  Anëtare e Komisionit 

 

pas administrimit të veprimeve të parapara me procedurën për zgjedhjen e mos-marrëveshjes në 

rastin e ankesës së parashtruar nga operatori IPKO Telecommunications sh.p.k. (tutje referuar si - 

IPKO) lidhur me çështjen e çmimeve të interkoneksionit me operatorin PTK sh.a., si dhe pas 

shqyrtimit dhe verifikimit të të gjitha fakteve dhe argumenteve të dokumentuara nga palët në 

mosmarrëveshje të sistemuara dhe dokumentuara në raportin përfundimtar (Ref. ART Nr. Prot. 

1511/2/12, dt. 24/10/2012), 

Në funksion të; 
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i. arritjes së qëllimeve si të shtjelluara në pjesën e arsyetimit të këtij aktvendimi; dhe 

ii. jetësimit të dispozitave të legjislacionit të aplikueshëm të potencuara në pjesën e bazës 
ligjore 

atëherë Komisioni për Zgjedhjen e mosmarrëveshjes, vendosi si më poshtë, 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

  

I. Obligohen operatoret PTK dhe IPKO që të arrijnë marrëveshje te interkoneksionit brenda 30 

ditësh nga data e marrjes së këtij vendimi. 

II. Obligohen operatorët PTK sh.a. dhe IPKO që të zbatojnë çmimet e interkoneksionit, 

respektivisht metodologjitë të specifikuara si në tabelat në vijim: 

a) Çmimet e terminimit për MTR dhe FTR (peak dhe off-peak) 

Lloji i 

Terminimit 

Shkalla e 

zvogëlimit (6 muaj) 

Çmimet në € 

01/11/2012 01/07/2013 01/01/2014 01/07/2014 

MTR 0.00624 0.044 0.036 0.030 0.023 

FTR 0.00500 0.020 0.015 0.010 0.0066 

 

b) Çmimet/modeli për numrat jo-gjeografik 

shërbimi Çmimi/modeli 

Seria 9x 

Metoda e ndarjes së të hyrave (Revenue sharing): 

20% të çmimit me pakicë - për operatorin e shërbyer (served operator)1 

80% - për operatorin shërbyes (serving operator)2 

Seria 8x 

0.03 euro/min për thirrjet e origjinuara nga rrjeti fiks 

0.05 euro/min për thirrjet e origjinuara nga rrjeti mobil 

 

 

III. Sa i përket aplikimit të çmimeve të terminimit të mesazheve (SMS-TR), komisioni mbetet 

pranë qëndrimit të shtjelluar në raport dhe konsideron se në këtë fazë nuk është e 

përshtatshme aplikimi i tyre.    

IV. Obligohen palët që të depozitojnë në ART një kopje të marrëveshjes të nënshkruar brenda 

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

V. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe do publikohet në ueb faqen www.art-ks.org  

  

                                                           
1
 Operatori i shërbyer/served operator – është operatori, i cili do të ndërlidhet me rrjetin e operatorit shërbyes (serving 

operator), i cili ka marrëveshje me një ose më tepër ofrues të shërbimeve Premium; 
2
 Operatori shërbyes/serving operator – është operatori, i cili ka një marrëveshje me ofruesit e shërbimeve Premium dhe 

i lejon konsumatorët nga rrjetet e operatoreve tjerë (served operator) që të arrijnë shërbimet Premium. 
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AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  

  

Komisioni gjatë trajtimit të lëndës dhe administrimit të procedurës për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjes krahas dokumenteve të shumta të konsultuara ka pasur parasysh edhe nenin 1.2 

të Ligjit për Telekomunikacionin ku përcaktohet se “....të gjitha aktivitetet implementuese duhet t’i 

marrin parasysh udhëzimet dhe rregulloret e Bashkimit Evropian si dhe standardet dhe praktikat tjera 

ndërkombëtare te telekomunikacionit, te cilat kanë te bëjnë me promovimin e kushteve transparente te 

hyrjes/pasimit ne treg dhe të një tregu me konkurrencë”. 

Dokumentet e fundit të publikuara nga institucionet e ndryshme të Bashkimit Evropian flasin për 

zvogëlim të vazhdueshëm të çmimeve të terminimit. Prandaj, duke e ditur se shtetet e BE-së 

konsiderohen liderë në vendosjen e pragjeve për MTR, atëherë një rrugë e tillë duhet të ndiqet 

edhe nga shtetet me ekonomi me pak të zhvilluar, përfshirë edhe Kosovën. 

Qëllimi kryesor i përdorimit të metodës krahasimore është për të marrë një vlerësim të përafërt të 

kostos së terminimit, prandaj zgjidhja më e mirë do të ishte që krahasimi të bëhet duke u bazuar në 

çmimet e terminimit të shteteve, të cilat aplikojnë çmime të orientuara në kosto, siç është rasti me 

shtetet e BE-së. 

Megjithatë, komisioni për zgjidhjen e mosmarrëveshjes në përcaktimin e çmimeve të terminimit 

(MTR dhe FTR) ka marrë parasysh krahas mesatares së shteteve të publikuara në raportin e 

BEREC-ut edhe ato të shteteve rajonale. Po ashtu komisioni konsideron se në mungesë të një 

modeli për llogaritjen e kostos është me e përshtatshme që në këtë fazë të aplikohet zvogëlimi i 

çmimeve të terminimit (MTR dhe FTR) sipas rrëshqitjes graduale (glide path) përmes faktorit, i cili 

nuk e tejkalon vlerën mesatare te zvogëlimit të MTR të shteteve te BE dhe me gjerë. 

Prandaj, duke pasur parasysh faktet si në vijim: 

− çmimet e interkoneksionit luajnë rol të rëndësishme për stimulimin e konkurrencës reale në 

sektorin e komunikimeve elektronike,  

− Zvogëlimi i këtyre çmimeve pritet të stimuloj një rritje të konkurrencës duke krijuar 

mundësi për zvogëlimin e mëtutjeshëm të çmimeve me pakicë e si rrjedhojë edhe rritjen e 

trafikut;  

− Shkallen e zvogëlimit te çmimeve të terminimit ne shtetet e BE-se, si dhe nivelin aktual te 

tyre ne Kosove; 

− Gjendjen aktuale të trafikut të zhvilluar ndërmjet operatoreve, ku një pjesë e 

konsiderueshme (mbi 90%) e trafikut realizohet brenda rrjetit (on-net). 

Komisioni ka konstatuar/konkluduar si në vijim; 

(1) Çmimet e ulëta të interkoneksionit shpesh ndikojnë që operatoret të prezantojnë produkte të reja me 

çmime atraktive në mënyrë që të rrisin numrin e përdorueseve. 
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(2) Operatoret që kanë pjesëmarrje të lartë të tregut, respektivisht numër të madh të përdorueseve, për 

çmime të larta të interkoneksionit do të reflektojnë negativisht ne operatoret që kanë numër me të 

vogël të përdorueseve duke dekurajuar këta të fundit për të bërë thirrje.  

(3) “Kostoja e perceptuar margjinale” e operatorit që ka shumicën e konsumatorëve është më e ulët se ajo 

e operatorit me bazë të vogël konsumatore  

(4) MTR dhe FTR aktuale janë dukshëm më të larta se shkalla mesatare e çmimeve të terminimit të 

vendeve rajonale dhe BE-së; 

(5) MTR duhet të zvogëlohen në përputhje me mesataren e MTR të shteteve të BE-së dhe vendeve tjera, 

marrja parasysh e faktorëve tjerë nuk është relevante, meqenëse nuk mund të kenë ndikim në 

përcaktimin e çmimit të terminimit;  

(6) Duke pasur parasysh se FTR është disa here me e larte se mesatarja e FTR të shteteve rajonale dhe 

BE-së, si dhe faktin që asnjëherë deri më tani që nga viti 2007 nuk është zvogëluar, atëherë zvogëlimi 

i saj duhet të jetë i konsiderueshëm; 

(7) Sa i përket aplikimit të SMS-TR, palët nuk kanë arritur që të dëshmojnë koston e terminimit të 

mesazheve. Gjithashtu, është vërejtur se operatorët deri më tani kanë tarifa të ndryshme në nivelin 

me pakicë për SMS drejt rrjeteve tjera mobile kombëtare edhe pse kanë përdorur modelin ‘Bill and 

Keep’ që do të thotë se nuk kanë aplikuar tarifë për terminimin e SMS-ve. Megjithatë, nëse këtu kemi 

parasysh edhe faktin se për dallim prej vendeve tjera rajonale dhe evropiane në Kosovë ende nuk janë 

implementuar disa mekanizma të rëndësishëm për mbrojtjen e konkurrencës (p.sh. portabiliteti i 

numrit), atëherë aplikimi eventual i SMS-TR mund të ndikoj në rritjen e çmimeve me pakicë. 

Prandaj, operatorët duhet të japin sqarime shtesë dhe të detajuara lidhur me këtë pikë. 

(8) Palët (PTK dhe IPKO) nuk i kanë sqaruar dhe argumentuar mjaftueshëm propozimet e tyre sa i 

përket aplikimeve të çmimeve të ndryshme (njëjta) për terminimin e thirrjeve në numrat 8x nga 

rrjetet mobile dhe fikse; 

Duke e konsideruar si të rëndësishme marrjen e opinioneve finale të palëve në konflikt (PTK dhe 

IPKO), komisioni funksional më datë 11 Tetor 2012 (Ref. ART Nr.Prot.1466/2/12) ka kërkuar nga 

operatorët në fjalë që brenda afatit prej shtatë (7) ditësh t’i dërgojnë komentet e tyre në raport me 

konstatimet/konkluzionet e mësipërme. 

Të dy operatorët kanë dërguar përgjigjet e tyre brenda afatit të përcaktuar nga komisioni dhe kanë 

mbajtur qëndrimet e tyre të mëparshme rreth çmimeve të interkoneksionit:  

− Komentet e PTK sh.a. (Ref. ART Nr.Prot. 1493/2/12, datë 17/10/2012; PTK sh.a. Nr.Prot.01-

5243/12); 

− Komentet e IPKO-s (Ref. ART Nr.Prot.1497/2/12, datë 17/10/12; IPKO Nr.Prot.1239). 

Pas shqyrtimit të komenteve shtesë të palëve të dërguara me shkresat e referuara si më lartë, si dhe 

mbajtjes së dëgjimeve publike sipas kërkesës së operatorëve (me operatorin PTK sh.a. më datë 

18/10/2012 në ora 09:30 AM, ndërsa me IPKO më datë 22/10/2012 në ora 15:00 PM), komisioni ka 

konsideruar se: Të gjitha konkluzionet/gjetjet e specifikuara si më lartë dhe dërguar palëve më 
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datë 11 Tetor 2012 (Ref. ART Nr.Prot.1466/2/12) qëndrojnë dhe palët nuk kanë dhënë ndonjë 

argument shtesë nga ato të prezantuara në shkresat e mëhershme. 

Bazuar në përllogaritjet e bëra nga komisioni si dhe krahasimet e tyre me vendet tjera është 

vërejtur se: 

− Mesatarja e MTR te vendeve të BE-së dhe vendeve tjera rajonale sipas datës 01 Korrik 2012 

është afërsisht 0.039 euro/min; 

− Shkalla mesatare e zvogëlimit të MTR ne vendet e BE-se (duke përfshirë edhe disa vende 

rajonale te publikuara ne raportet e BEREC-ut) që nga data 01 janar 2008 e deri me 01 

Korrik 2012 është 0.006238 euro/min për periudhën gjashtëmujore (ose 0.001040 euro/min 

për një muaj); 

Duke u bazuar në konstatimet e mësipërme, si dhe duke kalkuluar të njëjtën normë të zbritjes, 

atëherë vlera e fituar e MTR është 0.044 euro/min sipas datës 01 Nëntor 2012, e cila duhet të 

zbritet proporcionalisht me koeficientin e zvogëlimit (0.006238 euro/min për periudhën 

gjashtëmujore).   

Duke marrë parasysh se FTR-të aktuale janë dukshëm më të larta se çmimi i synuar i terminimit, 

atëherë për të arritur këtë qëllim edhe në këtë rast është i nevojshëm përdorimi i metodologjisë së 

rrëshqitjes graduale. 

Andaj, është vendosur sikurse në dispozitiv të këtij vendimi.  

 

KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee;;    

Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë pranë Bordit Drejtues të ART-së brenda afatit 

kohorë prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh nga dita kur pala është njoftuar me vendimin. 
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IIlliirr  IImmeerrii  

 

______________________________  

 

AAnnëëttaarrëëtt  ee  KKoommiissiioonniitt::  

               

Besnik Berisha, ______________ 

Rrezarta Ajeti, ______________ 

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

- Palëve në konflikt, 

- Anëtarëve të Bordit Drejtues të ART-së,  

--  Arkivit    


