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NNrr..  PPrroott..  001144//BB//1155                

 

VVEENNDDIIMMII    NNrr..  660088  

  

Në mbështetje të nenit 10 paragrafi 5) dhe 7); nenit 79 paragrafi 2); dhe nenit 101 paragrafi 1) i  

Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar; Ligji); Rregullores Nr. 15 për 

llogaritjen e  kostos sipas metodës së shpërndarjes së plotë të kostos (ang. Fully Distributed Cost - 

FDC), (Ref. Nr. Prot. 043/B/12); si dhe në përputhje me nenin 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. 

Nr. Prot. 161/06), të Autoritetit Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare (tutje referuar 

si; Autoriteti), Bordi i Autoritetit i përbërë nga,  

 

1) z. Ekrem Hoxha, Kryetar i Bordit 

2) z. Besnik Berisha, Anëtar i Bordit 

3) z. Naser Shala , Anëtar i Bordit 

4) z Nijazi Ademaj, Anëtar i Bordit 

 

në mbledhjen e LXVI) të Bordit të mbajtur me datat; 11 dhe 12 Mars, 2015 bazuar në;  

 

a) Shqyrtimin e materialeve të përgatitura dhe prezantuara nga njësia funksionale, ajo e 

Departamentit të Komunikimeve Elektronike (DKE) dhe raportit nga seanca këshilluese e 

paraqitur nga Departamenti Ligjor (DL) me përfaqësuesit e operatorit PTK Sh.A. njësia 

biznesore Telekomi i Kosovës (tutje referuar si; operatori ose TiK), në referim të çështjes mbi 

mos-zbatimin dhe implementimin e detyrimeve të dala nga procesi i analizës së tregut të 

telefonisë fikse përfshi edhe administrimin e seancës këshilluese të administruar me 

përfaqësuesit e operatorit me datë; 24 Shkurt, 2015 (Ref. Raporti i Brendshëm nga seanca e 

regjistruar pranë ARKEP me nr. prot. 228/2/15 me dt. 03/03/2015) dhe shkresës me komente 

dhe propozime të paraqitur nga operatori (Ref. Nr.Prot. 219/2/15 me dt. 27/02/2015);  

 

b) Kualifikimit dhe klasifikimit të lëndës objekt i ri-shqyrtimit nga ana e Bordit pas shqyrtimit 

fillestar të administruar në mbledhjen e LXV) të mbajtur me datë; 27 Janar, 2015, si veprim 

në mos-pajtueshmëri me aktet e aplikueshme juridike me të cilat përcaktohen termet dhe 

detyrimi për plotësimin e obligimeve të caktuara nga Autoriteti për ndërmarrësit me fuqi 

të ndjeshme në tregun relevant atë të telefonisë fikse me çka edhe është konstatuar 

dështimi dhe konsumuar veprimi i shkeljes administrative si të normuar me dhe sipas 

paragrafit 1 të nenit 101 të LKE-së;  

 
c) Mos-zbatimit të kënaqshëm të detyrimeve të përcaktuara sipas legjislacionit vijues 

sekondar dhe vendimeve rregullatore të paraqitura si në vijim; 
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1) Vendimeve për përcaktimin e ndërmarrjes PTK Sh.A. me fuqi të ndjeshme në tregjet 

relevante, të datës 29/02/2012 {Ref. Vendimet; Nr. 180 (Nr. Prot. 018/B/12), Nr. 181 (Nr. 

Prot. 019/B/12), Nr. 182 (Nr. Prot. 020/B/12), Nr. 183 (Nr. Prot. 021/B/12), Nr. 184 (Nr. 

Prot. 022/B/12), Nr. 186 (Nr. Prot. 024/B/12), si dhe Nr. 187 ( Nr. Prot. 025/B/12)}; 

 
2) Vendimit Nr. 505 për Auditimin e Sistemit të Operatorit PTK sh.a., lidhur me 

kontrollin e çmimeve dhe llogaritjen e kostos sipas metodës së shpërndarjes së plotë 

të kostos (Ref. Nr. Prot. 019/B/14 dt; 19 Qershor, 2014); 

 
3) Rregullores Nr. 15 për Llogaritje të Kostos sipas metodës së shpërndarjes së plotë të 

kostos (Fully Distributed Cost – FDC), të datës; 22/06/2012 (Ref. Nr. Prot. 043/B/12), 

(tutje referuar si; Rregullorja për FDC); 

 
d) Autoriteti përmes nxjerrjes së konkluzionit dhe dhënies së mundësisë së paraqitjes së 

provave dhe komenteve shtesë për/gjatë seancës formale të këshillimit si të referuar në 

pikën a) të këtij aktvendimi, për të arsyetuar veprimin e konsideruar në kundërshtimin me 

aktet e aplikueshme, si dhe në referim të procedurës së paraparë me nën-paragrafin 1.3) të 

paragrafit 1) të nenit 99 të Ligjit, e ka përmbushur obligimin ligjor duke lejuar afat kohor të 

mjaftueshëm për evitimin e pa-rregullsive brenda afatit kohor të përcaktuar nga dhe sipas 

vendimeve të nxjerra nga ana e Autoritetit dhe duke i mundësuar operatorit të drejtën e 

paraqitjes së arsyetimit-eve gjegjësisht evitimin e pa-rregullsive të evidentuara dhe të 

dokumentuara nga ana e Autoritetit duke përfshi edhe derogimin e përfshirjes së vitit 2012 

në raportin vjetor së bashku me shpalosjet konform kërkesave të rregullores së FDC së 

bashku me mendimin e Auditorit dhe duke e aprovuar marrjen si bazë dhe referencë 

vetëm të vitit fiskal/kalendarik për auditim,vitin 2014; 

 
atëherë, Bordi i Autoritetit unanimisht vendosi si më poshtë, 

 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

  

I. Operatorit, PTK Sh.A., njësia biznesore Telekomi i Kosovës, i shqiptohet masa 

proporcionale në shumën prej një mijë eurove (1,000.00 €) për shkak të mos përmbushjes së 

detyrimeve rregullatore të përcaktuara nga Autoriteti, sipas përcaktimeve nga neni 40 i 

Ligjit për Komunikime Elektronike. 

 

II. Obligohet operatori, PTK Sh.A., që të paguajë shumën e specifikuar në pikën (I) të këtij 

aktvendimi, JO me vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë, nga data pranimit të këtij aktvendimi. 

 

III. Obligohet, PTK Sh.A., njësia biznesore Telekomi i Kosovës, që sipas përcaktimeve nga 

pikat 6.9) dhe 6.15) të Rregullores për FDC ta kompletoj dhe dorëzoj për vëmendje të 

Autoritetit;  

 
i. Raportin  Vjetor për vitin 2014 së bashku me mendimin e Auditorit të kryer nga 

auditori i pavarur me shpalosjet konform kërkesave të rregullores së FDC-së 
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IV. Ky vendim publikohet në ueb-faqen www.arkep-rks.org    

 

V. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.  

 

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  

 
Neni 40 i Ligjit, e përcakton detyrimin për kontroll të çmimeve dhe sistemin e llogaritjes së kostos. 

 
Neni 106 paragrafi 6 i Ligjit definon se procedurat (citat; siç janë; analiza e tregjeve dhe .....) që janë 

bazuar dhe iniciuar sipas përcaktimeve të Ligjit për Telekomunikacionit, si dhe aktet nën-ligjore të 

nxjerra nga Autoriteti në zbatim të Ligjit tash më të shfuqizuar, duhet të përfundohen nga 

Autoriteti në bazë të normave juridike të vlefshme para hyrjes në fuqi të këtij ligji.   

 
Rregullorja Nr. 27 për Analizat e Tregut, neni 3, e obligon Autoritetin që të përcaktoj ndërmarrjet 

me Fuqi të Ndjeshme në Tregjet përkatëse dhe konform gjetjeve nga analiza të vendosë detyrimet 

rregullatore ndaj operatorëve në fjalë.  

 
Analiza e tregjeve të telefonisë fikse është iniciuar me vendimin Nr. 58 të Bordit 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). Sipas vendimeve të referuara më 

lartë, tregjet e analizuara janë; 

 
1) Qasja në rrjetin publik telefonik në lokacione fikse; 

2) Shërbimet telefonike lokale dhe/ose kombëtare te disponueshme për publikun, te ofruara ne lokacionin 

fiks; 

3) Shërbimet telefonike ndërkombëtare te disponueshme për publikun te ofruara ne një lokacion fiks; 

4) Origjinimi i thirrjeve ne rrjetin publik telefonik te ofruara ne një lokacion fiks; 

5) Terminimi i thirrjeve për rrjete publike telefonike individuale te ofruara ne një lokacion fiks; 

6) Shërbimet transite në rrjetet publike telefonike fikse; 

7) Qasjen me shumicë në Infrastrukturën e rrjeteve fizike (përfshirë qasjen e ndarë, të pjesshëm dhe të 

plotë) për ofrimin e shërbimeve telekomunikuese. 

 
Analiza e tregjeve të specifikuara si më lartë ka treguar se konkurrenca nuk është efektive dhe si 

rezultat operatori PTK Sh.A., është përcaktuar si Ofrues me Fuqi të Ndjeshme në Treg (OFNT) në 

të gjitha tregjet e analizuara, respektivisht; 

 
1) Tregjet me pakicë (gjithsej 3); 

 Qasja dhe thirrjet (nacionale dhe ndërkombëtare) ne rrjetin fiks {Ref. Vendimet; Nr. 180 

(Nr. Prot. 018/B/12), Nr. 181 (Nr. Prot. 019/B/12), Nr. 182 (Nr. Prot. 020/B/12)}; 

 
2) Tregjet me shumicë (gjithsej 4); 

 Interkoneksioni, respektivisht origjinimi, tranzitimi dhe terminimi {Ref. Vendimet; Nr. 

183 (Nr. Prot. 021/B/12), Nr. 184 (Nr. Prot. 022/B/12), Nr. 186 (Nr. Prot. 024/B/12)}; dhe 

 Qasjen me shumicë të infrastrukturën e rrjetave fizike (Ref. Vendimi 187 me Nr. Prot. 

025/B/12). 

http://www.arkep-rks.org/
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PTK Sh.A., e përcaktuar me FNT, është obliguar që të zbatojë masat rregullatore të specifikuara në 

rregulloren për analiza të tregut, respektivisht neni 6, të paraqitura si në vijim; 

 
1) Obligimin e Qasjes; 

2) Obligimi për mos-diskriminim; 

3) Obligimi i transparencës; 

4) Obligimi për kontrollin e çmimeve; 

5) Obligimi për ndarjen e llogarive; 

6) Obligimi për mos-subvencionim te tërthortë; 

 

Pas përfundimit të këshillimit publik, dhënies së sqarimeve të nevojshme nga Autoritetit në të 

gjitha fazat e këtij procesi, si dhe shtyrjes së afatit për përmbushjen e obligimeve me Vendimin Nr. 

232 (Ref. Nr. Prot. 047/B/12), operatori PTK Sh.A., ka dorëzuar dokumentet e kërkuara nga ARKEP; 

Ofertat referente (RIO dhe RUO) dhe kontratën standarde për ofrimin shërbimeve të qasjes. 

 
Duke pasur parasysh faktin se gjatë procesit të shqyrtimit të draft ofertave referente, është vërejtur 

se ato përmbushin detyrimet rregullatore, atëherë janë krijuar kushtet që të fillohet me 

implementimin e obligimit për ‘llogaritje të kostos’, siç është paraparë me Vendimet për OFNT 

dhe Rregulloren për FDC.  

 
Së këndejmi, Autoriteti sipas Vendimit Nr. 379 (Ref. Nr. Prot. 023/B/13), e ka obliguar operatorin 

PTK Sh.A., që të përmbush këtë detyrim dhe deri më datën; 10 Dhjetor, 2013 të dorëzoj të gjithë 

dokumentacionin përkatës që vërteton se PTK Sh.A., ka implementuar detyrimin e llogaritjes së 

kostos së bashku me rezultatet (kostot e shërbimit). 

 
Më datë; 10 Dhjetor, 2013 në afatin e paraparë me aktvendimin e referuar si më lartë, PTK Sh.A., ka 

dorëzuar raportin mbi modelin e kostove fikse të PTK Sh.A., (Ref. Nr.Prot. 836/2/13).  

 
Pas shqyrtimit të raportit dhe prezantimit të tij nga përfaqësuesit e PTK Sh.A. në takimin e 

zhvilluar me zyrtarët e ARKEP, duke përfshi këtu edhe të dhënat shtesë të dërguara më datë; 29 

Prill, 2014 (Ref. shkresa/e-maili April 29, 2014 12:51 PM), është vërejtur se përkundër angazhimit të 

operatorit në përmbushjen e këtij detyrimi, raporti është vlerësuar dhe kualifikuar nga Autoriteti si 

raport i përmbledhur, sipërfaqësor dhe si i tillë me mangësi të theksuara në një numër të 

konsiderueshëm të të dhënave, të cilat do të duheshin të përfshiheshin në raport.  

 
Prandaj, Autoriteti ka konsideruar që PTK Sh.A., i ka bërë hapat elementar të krijimit të sistemit të 

FDC, mirëpo i njëjti ende ka mbetur i paqartë pasi që nuk është mjaftueshëm i detajuar apo 

dokumentuar ashtu që të mund të vlerësohej siguria dhe paanësia e sistemit të llogaritjes së kostos 

dhe nxitësve të përdorur të kostos.  

 
Gjatë shqyrtimit të tarifave të propozuara nga PTK Sh.A., Autoriteti, ka konstatuar se; përkundër 

faktit që operatori PTK Sh.A., ka përmbushur detyrimin rregullator për dorëzimin e raportit mbi 

implementimin e obligimit të llogaritjes së kostos sipas modelit FDC (Ref. Nr. Prot. 836/2/13 së 
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bashku me të dhënat shtesë të dërguara më datë; 24 Mars 2014, e-mail: 1:18 PM), megjithatë i njejti nuk 

ka arritur që të jap një arsyetim të plotë të çmimeve të vendosura nga PTK Sh.A. 

 
Së këndejmi, Autoriteti me dhe sipas vendimit Nr. 505 (Ref. Nr.Prot.019/B/14) e ka obliguar 

operatorin PTK Sh.A., që të bëjë auditimin e sistemit të shpërndarjes së kostos nga një auditor i 

kualifikuar dhe i pavarur i jashtëm.  

 
Sipas vendimit Nr. 505, pika I), Autoriteti ka përcaktuar; ‘Obligimin e operatori PTK Sh.A. që brenda 

periudhës kohore prej gjashtë (6) muajve nga data e hyrjes në fuqi e këtij vendimi, të bëjë; 

 

a) Auditimin e sistemit të shpërndarjes së kostos nga auditori i pavarur i jashtëm; 

b) T’i adresoj të gjitha gjetjet e dala nga procesit i auditimit; si dhe 

c) Të dorëzoj Raportin Vjetor së bashku me shpalosjet konform kërkesave të rregullores së FDC së 

bashku me mendimin e Auditorit’. 

 

Megjithatë, sipas njoftimit të PTK SH. A., të dërguar më datë; 19 Dhjetor, 2014 (Ref. E-mail 19 

December, 2014 3:03 PM), operatori PTK Sh.A., njësia biznesore Telekomi i Kosovës edhe 

përkundër përpjekjeve ka dështuar në përmbushjen e detyrimeve dhe masave rregullatore të 

parapara me Vendimin Nr. 505. Prandaj, bazuar në arsyetimet e shpalosura më lartë si dhe bazën 

ligjore të aplikueshme, si dhe me qëllim të; 

 
i. jetësimit të dispozitave të legjislacionit të aplikueshëm të referuar si baza ligjore; 

 
ii. arritjes së qëllimeve si të shpalosura me pjesën e arsyetimit të këtij aktvendimi; 

 
iii. duke i mbajt dhe marr në konsideratë rrethanat lehtësuese në veçanti referuar arritjes së 

objektivave rregullatore përmes vendimmarrjes së administruar përmes vendimeve me Nr. 

588, Nr. 593 dhe atij me Nr. 595 dhe vlerësimit e njohjes së angazhimeve të operatorit, është 

marrë në konsideratë kërkesa për rishikim të nivelit të masës proporcionale të ndëshkimit 

duke e ulur atë në masën e shqiptimit të masës disiplinore respektivisht administrative për 

mbulimin e shpenzimeve operacionale nga angazhimi i resurseve profesionale dhe 

administrative të njësive funksionale dhe Bordit të Autoritetit;  

 
Atëherë, është vendosur sikurse në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 
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.  

 

PPrriisshhttiinnëë,,  2244//  0033//  22001155                                           

            AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

      

                    EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  
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AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

 
- Operatorit PTK Sh.A./TiK 

- Departamentit të Komunikimeve Elektronike, ARKEP 

- Departamentit Ligjor, ARKEP 

- Arkivit të ARKEP 

  


