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VVEENNDDIIMM  NNrr..  447755  

 

PPëërr  

MMiirraattiimmiinn  ee  ddookkuummeennttiitt    

‘‘RRrreegguulllloorree  ppëërr  NNddaarrjjeenn  ee  LLllooggaarriivvee’’  

 

Në mbështetje të neneve: nenit 3, paragrafi 1), nenit 9, paragrafët 2) dhe 3), nenit 10, paragrafi 4), 

nenit 32, paragrafi 1.3), nenit 35, nenit 79, paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 106 të Ligjit për 

Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji); 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 e LVIII) me radhë të mbajtur më datat; 27 dhe 28 Shkurt 2014, pas shqyrtimit të 

materialit të përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE), nxjerr këtë; 

VVEENNDDIIMM  

 
I. Miratohet dokumenti ‘Rregullore për Ndarjen e Llogarive’; 

II. 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 3 paragrafi 1) përcakton se rregullimi i aktiviteteve të komunikimeve 

elektronike duhet të bazohet në neutralitetin teknologjik, ekuivalencën funksionale, 

proporcionalitetin, rregullimin minimal të domosdoshëm, sigurisë ligjore në një treg dinamik, 

zhvillim ekonomik, duke siguruar konkurrencë efektive, mbrojtje të të drejtave të konsumatorëve, 

objektivitet të kritereve, kushteve dhe procedurave rregullatore, transparencë dhe 

mosdiskriminim. 

Neni 32, paragrafi 1.3) i Ligjit, përcakton se Autoriteti ka të drejtë që të imponoj detyrimin për 

ndarjen e llogarive për ndërmarrësit që kanë fuqi të ndjeshme (FNT) në një treg relevant. 

http://www.arkep-rks.org/
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Neni 35, paragrafi 2) përkufizon se Autoriteti vendos rregullat për ndarjen e llogarive dhe 

kërkesat lidhur me të, duke përfshirë kërkesën për auditim.  

Neni 106 i Ligjit e obligon Autoritetin që të miratojë legjislacionin sekondar në përputhje me 

kërkesat e Ligjit.  

Autoriteti përmes Rregullores për ndarje të llogarive, do të krijoj kushtet për ofrimin e 

shërbimeve nga ndërmarrjet e përcaktuara me fuqi të ndjeshme në treg (FNT) në përputhje me 

obligimet rregullatore të imponuara për ndërmarrjet me FNT.    

E gjitha kjo bëhet në funksion të krijimit të kushteve për një konkurrencë efektive në tregun e 

komunikimeve elektronike për të gjithë akterët në këto tregje dhe për hyrësit e rinj potencial, si 

dhe mbrojtjen e interesave të përdoruesve fundor. 

Rregullorja për Ndarjen e Llogarive, përpara paraqitjes për shqyrtim përfundimtar dhe miratim 

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

Andaj, është vendosur sikurse në dispozitiv të këtij vendimi. 

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 ose data e publikimit të 

vendimit, cilado që ndodh e fundit. 

 

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. 

 

PPrriisshhttiinnëë,,  0011//0044//22001144                                

  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

    EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

 
- Ndërmarrësve të rrjetit dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike; 

- Autoritetit Kosovar të Konkurrencës ; 

- Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik /Departamenti i Teknologjisë Informative; 

- Arkivës së Autoritetit. 


