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NNrr..  PPrroott..  004444//BB//1155  

 

VVEENNDDIIMM  NNrr..  770077 

Për 

Zgjidhjen e mos-marrëveshjëve  

pёr; 

 

Interkoneksionin e numrave 5x VAS SMS; 

Zvogëlim të tarifave të terminimit në telefoninë mobile (MTR) dhe fikse (FTR); dhe 

Lëshimin e trafikun për Bulk SMS në mes të operatorit PTK Sh.A. dhe IPKO 

Telecommunications LLC 

 
Në mbështetje të nenit 10, paragrafi 8), nenit 37 paragrafët 1) dhe 2), neni 79, paragrafi 2) dhe neni 84 

të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si; Ligji ose LKE) dhe në bazë të 

kerkesës së operatorit IPKO Telecommunications LLC (tutje referuar si; IPKO) pёr zgjidhjen e 

mosmarrveshjeve për çështjet e ndërlidhura me; interkoneksionin për numrat 5x VAS SMS (Ref. 

ARKEP Nr. Prot. 614/2/15 dt. 19/06/2015); për çështjen e zvogëlimit të tarifave të terminimit në 

telefoninë mobile dhe fikse (Ref. ARKEP Nr. Prot. 615/2/15; dt. 19/06/2015) dhe pёr çështjen e lёshimit 

të trafikut pёr Bulk SMS nga ana e operatorit, Telekomi i Kosovës Sh.A. (ish PTK Sh.A) për 

përdoruesit e IPKO (Ref. ARKEP Nr. Prot. 692/2/15 dt. 15/07/2015) dhe në bazë të Rregullores së 

Brendshme të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si; 

ARKEP ose Autoriteti), Bordi i ARKEP 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 LXXIII) me radhë të mbajtur më datë; 9 Tetor 2015 dhe të vazhduar me datë; 19 

Tetor, 2015 pas shqyrtimit të Raportit të Komisioni Funksional mbi konstatimet dhe rekomandimet 

lidhur mosmarrëveshjen për interkoneksion në mes të IPKO Telecommunications LLC dhe Telekomi 

i Kosovës Sh.A. (Ref. ARKEP Nr. Prot. 832/2/15, dt.21/09/2015), të themeluar me vendimin Nr.682 

(Ref.ARKEP Nr.Prot.034/B/15, dt.18/08/2015) 

Bordi i Autoritetit vendosi si më poshtë: 
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VV  EE  NN  DD  II  MM  

 
I. Autoriteti çështjen e interkoneksionit për numrat 5xVAS SMS dhe Bulk SMS nuk e vlerëson 

si objekt të rregullimit dhe si i tillë nuk mund të caktojë dhe vendos masë rregullatore për 

obligimin e lidhjes së marrëveshjes së interkoneksionit për numrat 5xVAS SMS dhe Bulk 

SMS. 

II. Autoriteti inkurajon operatorët IPKO Telecommunications LLC dhe Telekomi i Kosovës 

Sh.A. që të vlerësojnë mundësinë e vazhdimit të negocimit me mirëbesim dhe arrijnë të 

interkoneksionit pë numrat 5x dhe Bulk SMS. 

III. Tarifat aktuale të terminimit të thirrjeve mobile (MTR) dhe fikse (FTR) do të mbesin në fuqi 

deri në një vendim të ri të nxjerr nga Autoriteti.  

IV. Ky vendimi ёshtё pёrfundimtar dhe hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit. 

A R S Y E T I M 

 

Në bazë të kërkesë së operatorit IPKO Telecommunications LLC (Ref. Nr.Prot.614/2/15 dt. 19/06/2015; 

Ref. Nr.Prot. 615/2/15; dt. 19/06/2015 dhe Ref. Nr.Prot. 692/2/15 dt. 15/07/2015), Autoriteti me Vendimin 

Nr.682 (Ref. Nr.Prot.034/B/15, dt.18/08/2015) ka themeluar komisionin dhe autorizuar fillimin e 

procesit për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në mes operatorëve IPKO dhe Telekomi i Kosovës Sh.A., 

lidhur me çështjet si në vijim: 

i. pёr Interkoneksionin e numrave 5x VAS SMS;  

ii. zvogëlim të tarifave të terminimit të thirrjeve në telefoninë mobile (MTR) dhe fikse (FTR) dhe  

iii. Lëshimin e trafikun për Bulk SMS në mes të operatorit Telekomi i Kosovës Sh.A. dhe IPKO 

Telecommunications LLC (tutje; IPKO). 

Komisioni Funksional për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me qëllim që të ketë një pasqyrë sa më të 

qartë lidhur me çështjet objekt kontesti dhe zgjidhjes së mosmarrëveshjes në mes të IPKO dhe 

Telekomi i Kosovës Sh.A (tutje; Telekomi i Kosovës) ka shqyrtuar shkresat e lendes të paraqitura si në 

vijim; 

 
(1) Kërkesën për interkoneksion për zgjidhjen e mosmarrveshjes lidhur me interkoneksionin per numrat 

5X VAS SMS (Ref. Nr.Prot.614/2/15), përmes së cilës IPKO ka deklaruar se ka pranuar ankesa nga 

përdoruesit e saj për shkak të mos dhënies së mundësisë për dërgimin e mesazheve në numrat 5X dhe 

se përkunder përpjekjeve për të arritur marrëeshjen me operatorin, Telekomi i Kosovës për këta numra, 

kjo e fundit ka refuzuar decidivisht mundësinë e arritjes së zgjidhjes lidhur me obligimet e saja për 

garantimin e lidhjes së vazhdueshme prej një pike në piken tjetër fundore;  

(2) Kërkesën për interkoneksionin e numrave 5x VAS SMS (Ref. IPKO 4087; dt. 11/06/15) drejtuar 

Telekomit të Kosovës; 
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(3) Korrenspodencat në mes të IPKO dhe Telekomi i Kosovës, prej datës; 23 Mars 2015 deri me 4 Qershor 

2015; 

(4) Kërkesën për zvogëlimin e tarifave të terminit në telefoninë mobile (MTR) dhe fikse (FTR) (Ref. 

ARKEP Nr. Prot. 615/2/15), përmes së secilës IPKO konsideron se ka shtjerrur mundësitë e arritjes së 

një marrëveshje për zvogëlim të MTR dhe FTR me Telekomi i Kosovës, respektivisht kjo e fundit ka 

refuzuar mundësinë e arritjes së zgjidhjes lidhur me obligimin e saj për implementimin e vendimit Nr. 

271 të nxjrr nga ARKEP (ish ART) për zvogëlimin e tarifave të terminimit në përputhje me mesataret 

e tarifave të terminimit të shteteve të BE-së; 

(5) Kërkesën për zvogëlimin e tarifave të terminit në telefoninë mobile (MTR) dhe fikse (FTR) (Ref. IPKO 

3968 - dt. 13/05/15) drejtuar, Telekomit të Kosovës; 

(6) Përgjigjet e Telekomit të Kosovës drejtuar IPKO (Ref. PTK/VALA 01-2847/15 – dt. 04-06/15 dhe 

IPKO Nr.372); 

(7) Kërkesën për zvogëlimin e tarifave të terminit në telefoninë mobile (MTR) dhe fikse (FTR) (Ref. IPKO 

4086;dt. 11/06/15) drejtuar Telekomit të Kosovës; 

(8) Kërkesën për lëshimin e trafikut për Bulk SMS me Telekomin e Kosovës (Ref. ARKEP Nr. Prot. 

692/2/15), ku sipas IPKO ajo ka kërkuar nga Telekomi i Kosoves (PTK) përmes shkresave elektronike 

(e-mail) disa herë që të bëj lëshimin e trafikut të Bulk SMS në mënyrë që të mundësohet përdorimi i 

ketij shërbimi për përdoruesit e IPKO, respektivisht mesazhet Bulk të origjinohen nga IPKO dhe 

terminohen në rrjetin e PTK mirëpo kjo e fundit që nga muaji Gusht  ka bllokuar trafikun tërësisht dhe 

si rezultat IPKO ka humbur shumë konsumator dhe si rrjedhojë i është shkaktuar dëm i 

konsiderueshëm financiar;  

(9) Komisioni për zgjidhje te mosmarrëveshjes ka kërkuar sqarime shtesë nga operatorët subjekte të 

kontestit me datë; 1 shtator 2015 dhe ka pranuar përgjigjet e paraqitura si në vijim (të cilat në 

përmbajtjen e saj paraqiten të plota dhe pa ndryshime si të pranuara nga ana e operatorëve me 

modifikimet e vetme të kryera në radhitje/formatin e shkresave); 

A) Përgjigja e operatorit IPKO e pranuar më datë 09 shtator 2015 (Ref.e-mail: Wednesday, 

September 9, 2015 3:10 PM); 

- Përparësitë e ekzistimit të shkëmbimit të trafikut për numrat 5x janë të shumëfishta, duke filluar nga 

ajo se mundëson të gjithë përdoruesit e fundit qasje më të lehtë në numrat 5X pavarësisht operatorit; 

mundëson komunikimin e pandaluar nga çdo përdorues fundor (end to end communication); 

mundëson respektimin e marrëveshjes së interkonekcionit; pamundëson parandalimin, limitimin dhe 

abuzimin e konkurrencës, respektivisht mbron tregun kundër shkeljeve të konkurrencës së lirë dhe 

efektive në treg. 

- Rreziku nga mungesa e shkëmbimit të trafikut për numrat 5X është gjithashtu i shumëfisht: 

pamundësimi i përdoruesve të fundit që të kenë qasje në numrat 5X; pamundësimin e komunikimit të 

pandalur të çdo përdoruesi (end to end); shkelja e marrëveshjes së interkonekcionit; mbështetja e 

pozitës dominuese; mbështetja e parandalimit, limitimi dhe abuzimit të konkurrencës, respektivisht 

mbështetja e shkeljes së konkurrencës së lirë dhe efektive në treg dhe vendosja e barës së panevojshme 
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administrative shtesë ndaj kompanive që kanë nevojë për shërbime të tilla, meqë të njëjtat do të duhen 

të hynë na dy raporte juridike të ndryshme dhe atë me IPKO dhe VALA; 

- Dëmi financiar që shkaktohet nga mungesa e shkëmbimit të trafikut për numrat 5X është dëmi indirekt 

i humbjes së të hyrave të IPKO-s dhe humbje direkte e pjesëmarrjes në treg, sepse kjo në mënyrë 

indirekte ndikon në vendim-marrjen e përdoruesve tanë të fundit në disfavorin tonë si rrezultat i të 

mos pasur mundësi që të komunikojnë me të gjithë numrat e serisë 5X.  

- Përparësitë e ekzistimit të shkëmbimit të trafikut BULK SMS janë gjithashtu të shumëfishta, duke 

filluar nga ajo se mundëson të gjitha palët e treta (siç janë Bankat e përdorues të tjerë të  gjashëm) që 

të komunikojnë lirshëm me konsumatorët e tyre; mundëson komunikimin e pandaluar nga çdo 

përdorues fundor (end to end communication); mundëson respektimin e marrëveshjes së 

interkonekcionit; pamundëson parandalimin, limitimin dhe abuzimin e konkurrencës, respektivisht 

mbron tregun kundër shkeljeve të konkurrencës së lirë dhe efektive në treg. 

- Rreziku nga mungesa e shkëmbimit të trafikut për BULK SMS është gjithashtu i shumëfishtë, duke 

filluar nga parandalimi dhe pamundësimi i përdoruesve të fundit (siç janë bankat komerciale dhe 

klientë të tjerë me kapacitete të mëdha biznesore që kanë nevojën për të komunikuar me konsumatorët e 

tyre përmes SMS) që t‟i qasen BULK SMS-s; pamundësimi dhe parandalimi i komunikimit të 

pandaluar nga çdo përdorues fundor (end to end communication); shkelja e marrëveshjes së 

interkonekcionit; mbështetja e pozitës dominuese; mbështetja e parandalimit, limitimi dhe abuzimit të 

konkurrencës, respektivisht mbështetja e shkeljes së konkurrencës së lirë dhe efektive në treg. 

- Dëmi financiar që shkaktohet nga mungesa e shkëmbimit të trafikut është humbja direkte e të hyrave të 

IPKO-s si p.sh. IPKO reimbursoi bankes TEB 58,816 SMS (të bashkangjitur keni korrespodencën 

elektronike me përfaqësuesit e Bankës TEB) dhe humbja direkte e pjesëmarrjes në treg meqenëse në 

mënyrë indirekte ndikohet vendim-marrja direkte e përdoruesëve tanë (siç janë bankat komerciale dhe 

konpani të tjera me kapacitete të mëdha biznesore e që kanë nevojën të komunikojnë me konsumatorët e 

tyre përmes SMS) në disfavorin tonë si rezultat i mos pasjes së mundësisë që të kenë këtë shërbim.  

- Nuk ka marrëveshje IPKO dhe Telekomi i Kosovës (PTK) lidhur me shkëmbimin e Bulk sms dhe 

asnjëherë nuk ka pasë aplikim të ndonjë tarife të terminimit të Bulk SMS. 

- Si informatë shtesë ju lutemi të jeni të njoftuar se çështja e aplikimit të tarifës së terminimit të SMS 

është mbyllur me vendimin nr. 271 të ARKEP-it. 

- Gjitashtu IPKO Telecommunications LLC kërkon nga ARKEP që të themelohet trajtimi i drejtë dhe fer 

i IPKO-s dhe përdoruesëve të saj fundor nga operatori (incumbent) PTK/VALA. Trajtimi i drejtë dhe 

fer është i vendosur nga ligji e që duhet të rregullohet duke u bazuar në parimet e sigurimit të 

konkurrencës efektive, mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit, transparencës dhe mosdiskriminimit 

(neni 3 i Ligjit për Komunikime Elektronike). Për më tepër ARKEP duhet të sigurojë që PTK/VALA 

është në pajtim të plotë me ligjin si dhe në pajtim të plotë me marrëveshjen e interkonekcionit e që 

garantohet me parimin e sigurisë ligjore në një treg dinamik (neni 3 i Ligjit për Komunikime 

Elektronike) dhe duhet të drejtohet nga ARKEP në ndërprerjen e menjëhershme të çdo interference 

drejt përdoruesve tonë (Bankave dhe klientëve të tjerë) si dhe të ndërprehet ndikimi indirekt në raportet 

komerciale që IPKO ka me klientët e sajë e në veçanti të klientëve të IPKO-s me palët e treta. Kjo për 
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faktin se klientët tanë dhe palët e treta vetëm sa meritojnë të drejtën të informojnë dhe njoftojnë klietët 

e tyre të biznesit lidhur me çështjet e tyre biznesore me qëllim që të kenë mundësinë e komunikimit të 

drejtë dhe fer për të zhvilluar raporte biznesore pa ndalesa. Është e një rëndësie të madhe të theksohet 

se ne operojmë në një treg ku operatori (incumbent) ka shumicën deri tani të pacenueshme të 

pjesëmarrjes në treg. Por, pavarësisht fuqisë së madhe të PTK/VALA në treg, IPKO asnjëherë nuk ka 

bllokuar mundësinë e PTK/VALA që të jep bulk SMS klientëve, andaj IPKO vetëm, sa kërkon 

reciprocitet dhe trajtim të barabartë dhe jodiskriminues nga operatori (incumbent) PTK/VALA përmes 

ARKEP-it, e në rastin konkret që të mos bllokohet trafiku i IPKO-s, respektivisht i palëve të treta. 

- IPKO Telecommunications LLC beson se arritja e një marrëveshje të përbashkët me operatorin 

(incumbent) PTK/VALA lidhur me çështjet e ngritura, do të sigurohet respektimi i ligjit, por edhe do 

të paraqes një përmirësim të nevojshëm në fushën e komunikimeve elektronike dhe atë duke rezultuar 

që përdoruesi fundorë të jetë përfituesi kryesore dhe atë pa asnjë dëmtim të operatorëve PTK/VALA ose 

IPKO. 

B) Përgjigja e operatorit Telekomi i Kosovës e pranuar më datë 11 shtator 2015 (Ref.e-mail: 

Friday, September 11, 2015 2:25 PM); 

 “Ju njoftoj se ekipi i VALA në parim nuk ka refuzuar lidhjen e marrëveshjes për interkoneksion 5x dhe 

 ka njoftuar operatorin IPKO se VALA është duke i analizuar mundësitë e realizimit teknik lidhur me 

 propozimin e IPKOs për aplikimin e modelit dhe zgjidhjes teknike. 

 Për dijeni të ARKEP, ju njoftojmë se nga departamenti teknik është marr informata se për të 

 mundësuar funksionimin e interkoneksionit për shërbimin sms 5x dhe realizimin e faturimit, 

 Telekomit të Kosovës i duhet të angazhoj kontraktorët e sistemeve SMSC dhe BILILNG për të bërë 

 modifikimet e nevojshme dhe të cilat implikojnë inicimin e procedurës së rregullt të prokurimit publik. 

 Për më tepër, Telekomi i Kosovës është duke analizuar mundësitë dhe pengesat eventuale, dhe gjatë 

 kësaj analize ka ardhë në përfundim se në këtë fazë nuk është e përshtatshme lidhja e një marrëveshje të 

 tillë, dhe atë për këto arsye: 

- pasi që IPKO nuk i nënshtrohet obligimeve nga ligji i prokurimit publik, të njëjtit kanë mundësi që 

të joshin klientët e VALAs që të ndryshojnë sjelljen e tyre, përmes lojërave të ndryshme 

shpërblyese, promocioneve të ndryshme, ku VALA-s do i krijonte pozitë të pafavorshme në treg; 

- IPKO si operator privat i ka përparësitë e veta konkurruese kur bëhet fjalë te marketingu, prodhimi 

i kampanjave, alternativat e shpërblimeve dhe adaptimi ndaj kërkesave te klientëve, dhe hapja e 

rutave drejt këtij destinacioni (interkonekcion për numrat 5x), do ishte shume e disfavorshme. 

- Më tutje, shërbimet Premium (VAS) që ofrohen përmes sms 5x në të njëjtën kohë paraqesin edhe 

rrezik për mashtrime. Një volum i këtyre sms-ëve në shkuarje VALA-IPKO (sidomos tek numrat 

post-paid), automatikisht mund të paraqet FRAUD dhe krijohet një situate që përveç obligimeve qe 

krijohen ndaj IPKO-s, Telekomin e Kosovës e rrezikon t‟i shtohen borxhet e këqija.  Ka praktika të 

ngjashme në vendet në rajon, e poashtu, edhe vet në Kosove kur mashtrimet kane ndodhë edhe vet 

brenda rrjetit të njëjtë. 



Faqe 6 nga 11 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  rrrr..MMuujjoo  UUllqqiinnaakkuu  nnrr..  77,,  1100000000  PPrriisshhttiinnëë,,  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

TTeell::  ++  338811  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++  338811  3388  221122  339999;;    

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg    

 Sa i përket Bulk SMS, IPKO nuk ka kërkuar lidhje të ndonjë marrëveshje, por, vetëm ka kërkuar 

 hapjen rutave për arsye se kinse VALA ka bërë bllokimin e Bulk SMS që origjinohen nga IPKO dhe 

 terminohen në Vala dhe këtë kërkesë e kanë bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, 

 gjegjësish, nenin 59 dhe 60. 

 Ju njoftojmë, se nga ana teknike nuk është bërë ndonjë bllokim i veçantë për operatorin IPKO. Por, që 

 nga implementimi i SMS firewall në VALA të gjithë SMS-ët që vijnë nga operatorët tjerë dhe që 

 konsiderohen si SPAM ato bllokohen. 

 Gjithashtu, bazuar edhe në marrëveshjen bazë të interkoneksionit mes PTK dhe IPKO, gjegjësisht, 

 Aneksi 6, Kushtet e shkëmbimit të trafikut të SMS, është rregulluar që shërbimi SMS nuk do të 

 përdoret për të dërguar mesazhe reklamuese nga njëra palë tek abonentët e palës tjetër, që nënkupton se 

 është duke u vepruar brenda marrëveshjes ekzistuese dhe si e tillë SMS-të e natyrës së marketingut të 

 drejtpërdrejtë firewall i detekton si spam. 

 Më tej, zyrtari i mbrojtjes së të dhënave në Telekomin e Kosovës, ka njoftuar IPKO-n se bazuar në 

 Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, neni 59 dhe neni 60, në të cilin IPKO është thirrur, nuk 

 e përcakton se si do të terminohet signali për qëllim të marketingut të drejtpërdrejtë dhe jemi plotësisht 

 brenda ligjit.   Në fund, për çdo shqetësim/paqartësi për zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave 

 Personale ka njoftuar IPKO-n se mund të drejtohen tek Autoriteti i cili është mbikëqyrës i ligjshmërisë 

 së përpunimit të të dhënave. 

 Sa i përket Bulk SMS-ëve, Bulk SMS-ët janë shërbim/produkt vetanak i operatorëve, andaj, çdo 

 operator është i lirë të bëjë marrëveshje lidhur me produktet e veta, në këtë rast Bulk SMS, marrëveshje 

 këto komerciale dhe nuk kanë të bëjnë me ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave. 

- Cilat janë përparësitë,  dobësitë  dhe rreziqet, si dhe pengesa teknike dhe dëmi financiar që  shkaktohet  

si pasojë e fillimit të shkëmbimit të trafikut për Bulk SMS për operatorin tuaj? 

 Edhe pse në një moment ky shërbim mund të shihet si përparësi në raport me klientin (mbase shkurton 

 kohen e klientit (one stop shop), dobësitë dhe rreziqet për momentin janë shumë më të mëdha. 

 Telekomi i Kosovës nuk ka mekanizma mbrojtës ndaj ekspozimit të keqpërdorimit/shqetësimit të 

 konsumatorëve të VALA që në situatë të caktuar konsumatorët mund të vendosen në rast të lëshimit të 

 trafikut në fjalë.  Përmes shitjes së Bulk SMS nga IPKO tek një operator/biznes apo të ngjashme, 

 IPKO ka mundësi që të beje marketing indirekt në favor te saj. 

 Edhe gjatë procedurave të jetësimit të shërbimit në fjalë, prap, Telekomi i Kosovës është në disfavor me 

 operatorin IPKO.  Pajisjet dhe puna operative, që mundësojnë këtë shërbim për Telekomin e Kosovës 

 kërkojnë kohë dhe procedura si brenda dhe jashtë korporatës, ndërsa, IPKO mundet brenda një afati 

 shumë të shkurtë të bëjë blerjen, liferimin dhe instalimin e këtyre pajisjeve.  E gjithë kjo nënkupton se 

 do të krijohet një situatë ku ne do te vepronim në kushte të pabarabarta.   

 Në fund, IPKO është thirrur se si rrjedhojë i është shkaktuar dëm i konsiderueshëm financiar. Se sa 

 është dëmtuar IPKO financiarisht është hipotetike dhe e pamatshme, mbase ne këtë shërbim e kemi 

 ofruar dhe e ofrojmë si produkt të VALA me vite të tëra dhe deri tani nuk kemi pasur asnjë ankesë nga 

 klientët të cilët kërkojnë këtë shërbim.  
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 Bulk SMS është shërbim i quajtur, „aplication to person‟ (A2P).   

 Ju njoftojmë, se është praktikë që Bulk SMS (A2P) gjithmonë tariforen, mbase përdoren për qëllime 

 komerciale (rishitje palëve të treta), ndërsa, sipas kërkesës së IPKO-s të njëjtit kërkojnë që vetëm të 

 hapen rutat dhe ky shërbim të jetë pa pagesë në raport me VALA dhe anasjelltas. Praktika e 

 operatorëve në rajon, shembull, Vodafone Shqipëri, aplikon tarifë të lartë të interkoneksionit (deri katër 

 here mbi çmimin e sms lokal/kombëtar). 

- Në bazë të çfarë marrëveshje IPKO dhe Telekomi i Kosovës (PTK) kanë shkëmbyer,  terminuar Bulk 

SMS para vitit 2012, dhe a është aplikuar tarifë e terminimit për Bulk SMS (nëse ka marrëveshje 

ofroni marrëveshjen e tillë)? 

 Nuk ka pasë marrëveshje dhe nuk është aplikuar kurrfarë tarife e terminimit.  Para vitit 2012 nuk kemi 

 pasë ndonjë mekanizëm mbrojtës (firewall) të platformës ndaj SPAM-it. Me implementimin e 

 mekanizmit mbrojtës/firewall të gjithë sms SPAM janë bllokuar jo vetëm për IPKO, por, për të gjithë 

 operatorët global, konform politikave të kompanisë. Mosaplikimi i masave mbrojtëse (firewall sms), në 

 të kaluarën Telekomit të Kosovës, përveç shqetësimeve të klientëve, i ka shkaktuar edhe degradim të 

 kualitetit të shërbimit si dhe implikime financiare. 

 Vendimi 271 të cilit i referohet IPKO, vendim ky i cili sipas Telekomit të Kosovës në mënyrë të 

 njëanshme ka përcaktuar tarifat e terminimit (MTR dhe FTR) për periudhën kohore nga 1 Nëntor, 

 2012, sipas një shkalle zvogëlimi të cilin ARKEP e ka konsideruar si reale për tregun tonë.  Përtej 

 kësaj, ARKEP në asnjë formë nuk ka vendosur që pas zbritjes së fundit do të duhej të vazhdohej me 

 zbritjen e mëtejme të tarifës se terminimit dhe as që e ka theksuar se zbritja duhet të vijoj edhe pas 1 

 Janarit 2015.  Rrjedhimisht, pas 1 Janar 2015, nëse rrethanat në treg janë të atilla që kanë për pasojë 

 rritjen e kostove, në konsiderojmë se nëse ne dakordohemi reciprokisht, hipotetikisht mund te vij edhe 

 tek ngritja e këtyre tarifave. 

 Telekomi i Kosovës konsideron se rrethanat në treg nuk kanë ndryshuar aspak në favor të aplikimit të 

 zbritjes së mëtejme, andaj, duke mos dashur që të shikojmë mundësinë e rritjes eventuale të këtyre 

 tarifave, ne i kemi komunikuar IPKOs, se konsiderojmë që në këtë situatë nuk do të ishte e leverdishme 

 zbritja e mëtejme e tarifave, por, jemi të gatshëm që të ulemi e të bisedojmë për të gjetur një gjuhë të 

 përbashkët deri në dakordim përfundimtar. 

 Për më tepër, Telekomi i Kosovës është në fazën e aplikimit të metodologjisë së ndarjes se llogarive dhe 

 ndërtimit të modelit të përllogaritjes së kostove sipas metodës LRIC. Ky model pritet që te përfundohet 

 deri nga fundi i vitit dhe rezultatet që do të dalin nga ky model (sipas një analize fillestare ende të 

 papërfunduar del që Telekomit të Kosovës do i kushton më shumë se tarifat e interkoneksionit që janë 

 duke u aplikuar), do të analizohen dhe do të shërbejnë edhe për prezantimin dhe argumentimin e 

 kostove të atribuara.  

 Së dyti, ndjekja verbërisht e trendeve që janë rezultat i zbatimit detyrues të Rregullativës dhe 

 legjislacionit të BE-së, e të cilave trende IPKO i referohet, konsiderojmë se mund t‟i vej në pozitë të 

 palakmueshme operatorët vendas. Aq me tepër shtetet e BE-së janë duke bërë diferencimin e shteteve 

 jashtë BE-së dhe duke aplikuar tarifa disa herë më të larta për terminim të trafikut (metodën e 
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 ashtuquajtur “Origin Based Charging”), duke dashur të kompensojnë sado pak tarifat që u janë 

 imponuar për interkonekcion nacional.  

 Së treti, duke i analizuar tarifat e terminimit në shtetet e regjionit, konsiderojmë se këto tarifa që 

 aktualisht janë në fuqi në Kosovë janë në kuadër të vlerave mesatare, madje, edhe më të ulta.   

 Më tutje, lidhur me çështjet e ngritura, ju njoftojmë se përkundër asaj që ne kemi qenë të hapur për të 

 vazhduar negociatat për të gjitha çështjet.  Përkundër gatishmërisë sonë për të biseduar për këto 

 çështje, IPKO si edhe në të kaluarën i është drejtuar menjëherë ARKEP, duke pretenduar se Telekomi i 

 Kosovës nuk është i gatshëm që të bisedoj, gjë që korrespondenca mes nesh e demanton një gjë të tillë.  

 Nga e gjithë kjo, lihet për të kuptuar se strategjia e IPKOs është që duke kërkuar ulje të vazhdueshme 

 të tarifave të terminimit pa asnjë analizë paraprake, por, duke iu referuar vetëm trendeve në BE, synon 

 që operatorin Vala ta vej në situatë të pafavorshme dhe të aplikoj “luftën e çmimeve” (price war) për të 

 përfituar nga situatat e krijuara qoftë edhe me koston e gjenerimit të margjinave negative dhe krijimit 

 të humbjeve.  Sipas praktikave të deritashme të gjitha kërkesat e IPKOs janë aprovuar duke 

 anashkaluar argumentet e vijueshme të Telekomit të Kosovës mbi kostot shtesë që operatori Vala. 

 Duke u ndërlidhur me ankesën e IPKO-s, për vëmendjen e juaj, ju njoftojmë se në korrespodencat mes 

 nesh lidhur me çështjet e ngritura, Telekomi i Kosovës ka ri-aktualizuar kërkesën për fillimin e 

 aplikimit të SMS-TR, aplikim ky i cili ka mbetur për tu shqyrtuar që nga viti 2012.  Duke analizuar 

 trendin e MTR në vendet e BE-së të raportuara nga Bordi i trupave rregullator të këtyre vendeve 

 (BEREC) dhe trendin e përcaktuar nga ARKEP në arbitrimin e fundit të tyre lidhur me tarifën e 

 interkoneksionit në mes PTK dhe IPKO është konkluduar si në vijim: 

- se meqë në të gjitha rastet e përcaktimit të tarifave të interkoneksionit është aplikuar modeli 

krahasues – benchmark, e posaçërisht janë marrë si referencë praktikat dhe tarifat e prezantuara në 

raportet e BEREC;  

- duke konsideruar se edhe terminimi i SMS njëjtë sikurse terminimi i zërit implikon kosto; 

- duke konstatuar se tarifimi i terminimit të SMS (SMS-TR) është praktikë në pothuajse në të gjitha 

rastet e operatorëve të cilët në kontinuitet i referohen raportet e BEREC (së fundmi raporti i fundit 

i disponueshëm, Termination rates (TR) benchmark snapshot) nga i cili del se SMS-TR ne të 

gjitha shtetet e BE-së sillet nga 0.6€cent/SMS (Qipro) deri ne 5.6€cent/SMS (Holanda).  Të 

vetmet vende qe nuk aplikohet SMS-TR, janë Sllovenia dhe Serbia; 

- duke konsideruar faktin se operatorët në ambientin konkurrent në raste si kjo mund të ofrojnë 

shërbime pa pagesë për klientët e tyre drejt operatorit tjetër që e dëmton atë,  

 atëherë, Telekomi i Kosovës, duke u nisur nga faktet e lartcekura, në përgjigjen e dhënë IPKO-s, të 

 njëjtit i ka njoftuar se Telekomi i Kosovës mbetet prapa ruajtjes së gjendjes ekzistuese (çmimet aktuale 

 e FTR dhe MTR) dhe kemi kërkuar që të fillojmë të aplikojmë SMS-TR, në logjiken e trendit në vendet 

 e BE-së, d.m.th. SMS-TR të jetë 30% më e lartë se MTR.  Në rastin konkret, MTR mbetet 

 2.3€cent/min, SMS-TR duhet të jetë 3€cent/SMS. 

 Në situatë të tillë, kërkojmë nga ARKEP që të merren parasysh faktet e lartcekura dhe mos të ndikohet 

 për ndryshim të tarifës së terminimit dhe e njëjta të vijoj në vlerën aktuale për aq kohë sa nuk do te 

 kemi rezultatet e modelit që është në zhvillim të përllogaritjes se kostove për njësi sipas metodës LRIC, 

 si dhe të procedoj edhe në zgjidhjen e çështjes për aplikimin e SMS-TR. 
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 Së fundi, ne konsiderojmë se këmbëngulja e IPKOs në uljen e tarifave është shumë e ngutshme në një 

 kohë kur tashmë ka filluar procesi i analizës së tregut e telefonisë mobile, respektivisht, analiza  e 

 tregut të terminimit të thirrjeve me zë në rrjetet mobile individuale, prandaj, Telekomi i Kosovës, 

 konsideron se pas përfundimit të këtij procesi do të krijohet një situatë më të favorshme për zgjidhjen e 

 kësaj çështje.” 

i. Duke u ndërlidhur me ankesën e IPKO-s, për vëmendjen e juaj, ju njoftojmë se në korrespodencat mes 

nesh lidhur me çështjet e ngritura, Telekomi i Kosovës ka ri-aktualizuar kërkesën për fillimin e 

aplikimit të SMS-MTR, aplikim ky i cili ka mbetur për tu shqyrtuar që nga viti 2012.  Duke analizuar 

trendin e MTR në vendet e BE-së të raportuara nga Bordi i trupave rregullator të këtyre vendeve 

(BEREC) dhe trendin e përcaktuar nga ARKEP në arbitrimin e fundit të tyre lidhur me tarifën e 

interkoneksionit në mes PTK dhe IPKO është konkluduar si në vijim; 

- se meqë në të gjitha rastet e përcaktimit të tarifave të interkoneksionit është aplikuar modeli 

krahasues – benchmark e posaçërisht janë marrë si referencë praktikat dhe tarifat e prezantuara 

në raportet e BEREC;  

- duke konsideruar se edhe terminimi i SMS njëjtë sikurse terminimi i zërit implikon kosto; 

- duke konstatuar se tarifimi i terminimit të SMS (SMS-TR) është praktikë në pothuajse në të 

gjitha rastet e operatorëve të cilët në kontinuitet i referohen raportet e BEREC (së fundmi 

raporti i fundit i disponueshëm, Termination rates (TR) benchmark snapshot) nga i cili del se 

SMS-TR ne të gjitha shtetet e BE-së sillet nga 0.6€cent/SMS (Qipro) deri ne 5.6€cent/SMS 

(Holanda).  Të vetmet vende qe nuk aplikohet SMS-TR, janë Sllovenia dhe Serbia; 

- duke konsideruar faktin se operatorët në ambientin konkurrent në raste si kjo mund të ofrojnë 

shërbime pa pagesë për klientët e tyre drejt operatorit tjetër që e dëmton atë; 

atëherë, Telekomi i Kosovës, duke u nisur nga faktet e lartcekura, në përgjigjen e dhënë IPKO, të njëjtit 

i ka njoftuar se Telekomi i Kosovës mbetet prapa ruajtjes së gjendjes ekzistuese (çmimet aktuale e FTR 

dhe MTR) dhe kemi kërkuar që të fillojmë të aplikojmë SMS-TR, në logjiken e trendit në vendet e BE-

së, d.m.th. SMS-TR të jetë 30% më e lartë se MTR. Në rastin konkret, MTR mbetet 2.3€cent/min, 

SMS-TR duhet të jetë 3€cent/SMS. 

Në situatë të tillë, kërkojmë nga ARKEP që të merren parasysh faktet e lartcekura dhe mos të ndikohet 

për ndryshim të tarifës së terminimit dhe e njëjta të vijoj në vlerën aktuale për aq kohë sa nuk do te 

kemi rezultatet e modelit që është në zhvillim të përllogaritjes se kostove për njësi sipas metodës LRIC, 

si dhe të procedoj edhe në zgjidhjen e çështjes për aplikimin e SMS-TR. 

Së fundi, ne konsiderojmë se këmbëngulja e IPKO në uljen e tarifave është shumë e ngutshme në një 

kohë kur tashmë ka filluar procesi i analizës së tregut e telefonisë mobile, respektivisht, analiza  e 

tregut të terminimit të thirrjeve me zë në rrjetet mobile individuale, prandaj, Telekomi i Kosovës, 

konsideron se pas përfundimit të këtij procesi do të krijohet një situatë më të favorshme për zgjidhjen e 

kësaj çështje; 

Duke pas parasysh referencat si më lartë të paraqitura dhe nevojën për konsultime shtesë mbi 

praktikat rregullatore të aplikuara nga Autoritetet homologe rregullatore, Komisioni në mënyrë që 

të siguroj trajtim sa më gjithëpërfshirës dhe me referenca të aplikueshme lidhur me çështjet subjekt i 

mandatit të Komisionit  më datë; 04/09/2015 ka  kërkuar sqarime nga kompania e specializuar në 
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fushën e komunikimeve elektronike, Cullen Internacional (CI) ku në bazë të të dhënave të dërguara 

nga CI vërehet se;  

a) Terminimi i SMS-ve është rregulluar vetëm në disa vende në Evropë; Danimarkë, Francë, 

Poloni, Turqi, Maqedoni dhe Shqipëri, gjersa pjesa tjetër e vendeve të BE përveç Sllovenisë (e 

cila nuk aplikon tarifë për terminimin e SMS) aplikojnë tarifë për terminimin e SMS duke 

mos iu nënshtruar rregullimit Ex Ante;  

b) Masat rregullatore të vendosura në të dy vendet (Danimarkë dhe Francë) janë aplikuar për të 

dy llojet e SMS (ndër-personale dhe Bulk/PUSH SMS). Propozimi i rregullatorit Francez për 

të vazhduar me rregullimin e terminimit të SMS është sfiduar së fundmi nga Komisioni 

Evropian, ku më dt. 29 janar 2015, ARCEP njoftoi se ka tërhequr propozimet e saj për 

rregullimin e shërbimeve të terminimit SMS për një periudhë tre-vjeçare1. Gjithashtu edhe 

rregullatori Danez në Gusht 2015 ka marr vendim për të de-rregulluar këtë treg; 

c) Sa i përket vendeve te Evropës Juglindore, Vendimi i nxjerr nga AKEP përjashton në mënyrë 

eksplicite terminimin e Push/SMS nga objekti, pra rregullimit dhe vlen vetëm për 

terminimin e SMS ndër-personale me origjinë në rrjetet mobile. Rasti i ngjashëm është në 

Turqi dhe Maqedoni2.  

 
Në referim dhe mbështetje të përcaktimeve nga dispozitat e aplikueshme të LKE-së sqarojmë si në 

vazhdim; 

a) Në bazë të LKE, nenit 37- Qasja paragrafi 2.1 përcaktohet se; Autoriteti do të inkurajojë dhe aty 

ku është e përshtatshme të garantojë, në përputhje me procedurën e vendosur nga ky ligj, qasje 

adekuate dhe pajtueshmëri të shërbimeve për të përkrahur efikasitetin, konkurrencën afatgjate, 

inovacionet dhe investimet efektive, si dhe arritjen e përfitimeve maksimale të mundshme për 

shfrytëzuesit fundorë. Me një qëllim të tillë të qartë Autoriteti ka të drejtë që t‟i imponojë, në përputhje 

me procedurën e vendosur nga ky ligj, detyrimet për ndërmarrësit me fuqi të ndjeshme tregu, si dhe 

për ndërmarrësit tjerë veçanërisht; Nën-paragrafi 2.1. - detyrimet, deri në masën që është e 

nevojshme për të garantuar lidhje të vazhdueshme prej një pike në pikën tjetër fundore, për 

ndërmarrësit që kontrollojnë qasjen në shfrytëzuesit fundorë, duke përfshirë detyrimet për të 

ndërlidhur rrjetat e tyre aty ku kjo nuk është bërë ende; 

b) Në bazë të LKE, neni 9- objektivat – nën-paragrafi 3.7 përcaktohet se; Autoriteti siguron dhe 

nxit konkurrencën efektive në ofrimin e shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike, facilitetet 

shoqëruese dhe shërbimet e tjera duke; Nën-paragrafi 3.7. - siguruar mos-diskriminimin dhe 

barazinë në trajtimin e ofruesve të rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike; 

Komisioni sipas konstatimeve të saja bazuar në interpretimin e dispozitave ligjore ka vlerësuar se 

interkoneksioni për numrat 5X dhe Bulk SMS është shpërndarje e kontestit/përmbajtjes përmes 

aplikacionit te personi (A2P) ose nga personi te aplikacioni (P2A) dhe si i tillë nuk paraqet ‘end to 

                                                 
1http://www.cullen-international.com/product/documents/sections/?section- 
2 http://www.aek.mk/mk/analiza/pregled-na 
analizi/golemoprodazhba/item/download/370_81a543e42c3df6bc4ee2d471bdcfe644 

 

http://www.cullen-international.com/product/documents/sections/?section-
http://www.aek.mk/mk/analiza/pregled-na%20analizi/golemoprodazhba/item/download/370_81a543e42c3df6bc4ee2d471bdcfe644
http://www.aek.mk/mk/analiza/pregled-na%20analizi/golemoprodazhba/item/download/370_81a543e42c3df6bc4ee2d471bdcfe644


Faqe 11 nga 11 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  rrrr..MMuujjoo  UUllqqiinnaakkuu  nnrr..  77,,  1100000000  PPrriisshhttiinnëë,,  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

TTeell::  ++  338811  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++  338811  3388  221122  339999;;    

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg    

end connectivity’ pra, nuk paraqet qasje për përdoruesin fundor ngase kjo tashme është e 

realizuar nëpërmjet dërgimit te sms-ve standard;  

Ndërsa kodet e shkurta dhe BULK SMS përdoren kryesisht për qëllime të njoftimeve, votime, 

marketingut etj. dhe si te tilla janë SMS në shkuarje dhe konsiderohen si shpërndarje e 

kontestit/përmbajtjes dhe si të tilla nuk mund të jenë objekt i rregullimit nga ana e ARKEP, 

gjithnjë duke iu referuar neni 37 paragrafi 2.1 te LKE. 

Sa i  përket çështjes së zvogëlimit të tarifave të terminint MTR dhe FTR Komisoni ka konstatuar se; 

a) ARKEP përmes Vendimit Nr. 184 (Ref. ART Nr. Prot. 022/B/12) ka përcaktuar metodologjinë e 

rregullimit e tarifave për  terminimin e thirrjeve në rrjetin fiks bazuar në modelin FDC. 

Derisa Telekomi i Kosovës Sh.A të vërtetojë pranë ARKEP se çmimet e terminimit të thirrjeve 

fikse janë të orientuara në kosto, siç është cekur me lartë ARKEP mund të vendos çmimet e 

terminimit të thirrjeve fikse duke përdorur mënyra të tjera (p.sh. modelet ‘bottom-up’ , 

‘benchmarking’, ‘retail minus’, etj);  

b) Sipas procedurave të ndara dhe Vendimit Nr. 644 (Ref. ARKEP Nr. Prot. 020/B/15) çështja e 

tarifave për MTR është duke u trajtuar në kuadër të procesit të Analizës së Tregut të 

terminimit të thirrjeve në rrjete publike mobile, e cila është aktualisht në përfundim e sipër. 

 

Atëherë, Bordi i Autoritetit ka 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,,  3300//  1100//  22001155        

                                                          AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

            

                      EEkkrreemm  HHOOXXHHAA  

                      KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt    

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

 

 Oparatorit, IPKO Telecommunications LLC; 

 Operatorit, Telekomi i Kosovës Sh.A; 

 Antarëve të Komisionit Funksional për zgjidhje të mosmarrveshjes, ARKEP 

 Arkivit të ARKEP  

 


