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Republika e Kosovës 
  Republika Kosova - Republic of Kosovo 
  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  
RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  ooff  EElleeccttrroonniicc  aanndd  PPoossttaall  CCoommmmuunniiccaattiioonnss    
RReegguullaattoorrnnii  AAuuttoorriitteett  zzaa  EElleekkttrroonnsskkee  ii  PPoośśttaannsskkee  KKoommuunniikkaacciijjee  

  
 

NNrr..  PPrroott..  007766//BB//1122                    

  

VVEENNDDIIMM  NNrr..  228833  

ppëërr  

`̀MMiirraattiimmiinn  ee  ddookkuummeennttiitt  ppëërr  kkëësshhiilllliimm  ppuubblliikk  ––  OOffeerrttaa  RReeffeerruueessee  ppëërr  IInntteerrkkoonneekkssiioonn  ttëë  

OOppeerraattoorriitt  IIPPKKOO  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  LLLLCC`̀  
 

Në mbështetje të nenit 82, paragrafët (1) dhe (3) të Ligjit për Komunikimet elektronike Nr. 04/L-

109, të datës; 04 Tetor 2012 (tutje referuar si – Ligji); Udhëzuesit për procedurat e këshillimit me 

publikun të miratuar me Vendimin Nr. 149 (Ref. Nr. Prot. 064/B/11) të Bordit Drejtues (tutje 

referuar si – Udhëzuesi); nenit 20 të Rregullores së Brendshme të Autoritetit Rregullativ për 

Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP), Bordi Drejtues i ARKEP në përbërje nga, 

 

1) z. Ekrem Hoxha, Kryetar 

2) z. Besnik Berisha, Anëtar 

3) z. Lulzim Kurtaj, Anëtar 

4) z. Nijazi Ademaj, Anëtar 

 

në mbledhjen e XLI me radhë të mbajtur me datë; 27 Nëntor 2012, mori në shqyrtim respektivisht 

dëgjoi veprimet e administruara nga Departamenti i Telekomunikacionit (D.T) ndërlidhur me 

udhëzimin e komunikuar nga Bordi përmes konkluzionit të pikës së parë të mbledhjes së 

XXXVIII, ndërlidhur me obligimet e dala nga procesi i analizës së tregut për operatorin IPKO 

Telecommunications (tutje referuar si – IPKO) i përcaktuar nga ARKEP si operator me fuqi të 

ndjeshme në treg (OFNT). 

Pas shqyrtimit të dokumenteve të prezantuara; 

i. Draft dokumenti i Ofertës Referente të Interkoneksionit (RIO) e datës; 31/05/2012 (Ref. 

Nr.Prot.1188/2/12) së bashku me plotësimet shtesë të dërguara më datë: 23/07/2012 (Ref. 

Nr. Prot. 1321/2/12); 

 

 

VV  ËË  RR  EE  HH  EE  TT  ssee;;  

  

− Dokumentacioni për miratimin e dokumenteve për këshillim publik të `Ofertës Referuese 

per Interkoneksion` është pergatitur në perputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator 
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përkatës dhe se ky dokumentacion shërben për të përgatitur bazën për realizimin e 

Interkoneksionit të operatorit IPKO në Kosovë, si masë rregullatore e caktuar me 

aktvendimin e analizës (Ref. Vendimi Nr.185. Nr.Prot.23/B/12, dt.29/02/12), në funksion të 

promovimit dhe rritjes së konkurrencës.  

− Dokumenti i RIO-s i operatorit IPKO janë bazuar në vendimet për implementimin e 

obligimeve të dala nga procesi i analizës së tregut të telefonisë fikse e iniciuar me 

Vendimin Nr. 58 të Bordit Drejtues të ART si paraardhëse ligjore e ARKEP-it për 

`Analizën e Tregut të Telefonisë Fikse` të datës; 31/01/2011 (Ref. Nr. Prot. 002/B/11), i 

ndryshuar dhe plotësuar me Vendimin Nr. 128 të datës; 13/09/2011 (Ref. Nr. Prot. 

051/B/11).  

− Qëllimi i kësaj analize ishte të sigurojë një konkurrencë më efektive në fushën e 

komunikimeve elektronike dhe të parandaloj abuzimet e mundshme nga ana  

ndërmarrësve me Fuqi të Ndjeshme ne Treg (tutje referuar - FNT), për zhvillimin 

rregullator të telekomunikacioneve në Republikën e Kosovës.  

 

A T Ë H E R Ë; 

Me qëllim që; 

– Të përmbylljes me sukses të procesit të implementimit të obligimeve të dala nga procesi i 

analizës së tregut, 

– Të realizimit të zgjidhjes që do i kontribuojnë  konkurrencës, në veçanti duke nxitur 

lëvizjen e çmimeve në drejtim të kostos,  

– Të realizojë zgjidhje që sjellin përftime më të mëdha për konsumatorin sa i përket çmimit 

dhe cilësisë, 

– Të parandaloj abuzimet e mundshme nga ana ndërmarrësve me FNT, 

– Te realizojë zgjidhje që janë plotësisht në harmoni me legjislacionin aktual të BE-së,  

Bordi Drejtues i ARKEP mori këtë vendim;  

 

VVEENNDDIIMM  
 

I. Miratimin e fillimit të procesit të këshillimit publik të dokumentit: Oferta Referuese për 
Interkoneksion (RIO) e operatorit IPKO Telecommunications LLC bashkëngjitur ketij 
vendimi; 

 
II. Procesi i keshillimit publik fillon me datë; 5 Dhjetor 2012 dhe përfundon me datë; 5 Janar 

2013. 
  

III. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 
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BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE  
 

1) Nenet; neni 79 paragrafi 2), neni 82 paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit Për Komunikimet 
Elektronike Nr. 04/L-109 i miratuar me datë; 12/10/2012; 

2) Reg. Nr. 6 - Rregullorja për Sigurimin e Qasjes (Ref. Nr. Prot. 012/B/11), e datës; 
11/02/2011; 

3) Reg. Nr. 9 - Rregullore për Interkoneksionin (Ref. Nr. Prot. 033/B/11), e datës; 03/06/2011; 
4) Vendimi Nr. 185 për përcaktimin e IPKO Telecommunications LLC si OFNT në tregun e 

terminimit të thirrjeve fikse (Ref. Nr. Prot. 023/B/12), i datës; 29/02/2012; 

5) Nenit 20 të Rregullores së Brendshme të ARKEP, (Ref. Nr. Prot. 161/06) 
 

 

Këshilla Juridike;  
Kundër këtij vendimi nuk lejohet ankesa por mund të hapet konflikt administrativ në Gjykatën 

kompetente në afatin prej 30 ditësh. 

 

Vërtetim; 
Më këtë vendim konfirmohet se Bordi i ARKEP ka vendosur në pajtueshmëri me rregulloret dhe 

ligjet e aplikueshme në Kosovë, dhe në pajtueshmëri me rregullat e procedurës së ARKEP-it.  

 

  

PPrriisshhttiinnëë,,  0033//  1122//  22001122                              

                              EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  
 

- Operatorëve/ofruesve të shërbimeve telekomunikuese 

- Departamentit të Telekomunikacionit, ARKEP 

- Arkivit të ARKEP-it 


