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NNrr..  PPrroott..  xxxx//BB//1155  

    

VVEENNDDIIMM  NNrr..  xxxxxx  
 

Për Miratimin e  
‘Tarifave (Çmimores) për Shërbimet Universale Postare’ 

 
Në mbështetje të neneve; neni 10 paragrafi (23), neni 79 paragrafi (2) të Ligjit Nr. 04/L-109, 

për Komunikime Elektronike, (tutje; Ligji për KE); neneve; neni 6 paragrafi (1.3) të Ligjit Nr. 

03/L-173, për Shërbime Postare (tutje; Ligji); nenit 16 pika (3) e Udhëzimit Administrativ Nr. 

05/2012, për licencim të operatorëve postar, dhe në përputhje me dispozitat e Rregullores së 

brendshme të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), 

(tutje; Autoriteti);  Bordi Drejtues (tutje; BoD) i Autoritetit në përbërje nga; 

 
1) z. Ekrem Hoxha Kryetar, 

2) z. Besnik Berisha Anëtar, 

3) z. Naser Shala Anëtar, dhe 

4) z. Nijazi Ademaj Anëtar 

 
në mbledhjen LXXII me radhë të mbajtur më datë; 07/09/2015, sipas procedurave të 

përcaktuara mori në shqyrtim dokumentacionin e paraqitur si më poshtë dhe rekomandimin 

të përgatitur nga Sektori i Shërbimit Postar (tutje; SSHP) si dhe  në referim të; 

 
- Propozim kërkesës për harmonizim të tarifave të shërbimeve universale si të 

propozuar nga, Ndërmarrja Publike Qendrore (NPQ) ‘Posta e Kosovës Sh.A.’ (Ref. 

Shkresa; Nr. Prot. 653/2/15, dt. 08/07/2015); 

- Komenteve dhe imputeve fillestare të paraqitura nga SSHP dhe të diskutuara me 

përfaqësuesit e operatorit publik postar; 

- Raportin final të SSHP me Rekomandime i cili ka pasur për mandat analizimin e 

propozimeve të paraqitura me kërkesën e operatorit publik të shërbimeve postare. 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të referuar si më lartë por dhe specifikave të marra në 

konsideratë nga autoriteti ligjor, BoD i Autoritetit dhe të paraqitura si më poshtë; 

 

VVËËRREEHHEETT  ssee;;  

 
Dokumentacioni i arritur për shqyrtim dhe miratim nga BoD i Autoritetit, është i përgatitur 

në perputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator përkatës nacional duke marrë në konsideratë të 

plotë specifikat e sektorit postar dhe për aq sa e aplikueshme direktivat, rekomandimet dhe 

praktikat më të mira të shteteve të rajonit dhe Bashkimit Evropian dhe duke analizuar të 

dhënat sipas metodologjisë bazike krahasimore me shtetet e rajonit, shtete fqinje të Republikës 

së Kosovës.   

Në mbështetje të rrethanave faktike dhe ndryshimeve ligjore, ku kemi rastin që;  
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a) Në mbështetje të Ligjit, nenit 6 pika 1.3), të drejtën e Autoritetit për miratim të tarifave 

të shërbimeve universale dhe të rezervuara postare; 

 
b) Në mbështetje të nenit 14 paragrafi (2) ku kemi përcaktimin se marrëveshja duhet të 

rishikohet çdo pesë (5) vjet, me synimin për të pasqyruar ndryshimet që burojnë nga 

evoluimi i tregjeve postare dhe i kushteve të përgjithshme dhe se Autoriteti njeh 

ndryshimet dhe evoluimin e statusit juridik dhe kushteve të përgjithshme të operatorit 

publik postar përfshi këtu dhe në veçanti duke i njohur objektivat financiare dhe 

treguesit e drejtimeve zhvillimore të operatorit publik postar; 

 
c) Në mbështetje të marrëveshjes së arritur në mes të Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, 

(MZHE) dhe NPQ ‘Posta e Kosovës Sh.A., për të ofruar të gjitha shërbimet universale 

postare, me të cilën marrëveshje janë përcaktuar të drejtat dhe detyrat e operatorit 

publik postar për të ofruar shërbimet universale postare, (Ref. Marrëveshja Nr. Prot. 01-

263 datë; 06/02/2014); 

 
d) Në mbështetje të nenit 7  paragrafi (1) të marrëveshjes ku përcaktohet mënyra dhe 

forma e miratimit të tarifave për ofrimin e shërbimeve universale postare, (Ref. 

Marrëveshja Nr. Prot. 01-263 datë; 06/02/2014); 

 
e) Në mbështetje të nenit 16  paragrafi (3) të UA Nr. 05/2012 për licencim të operatorëve 

të shërbimeve postare, ku përcaktohet forma e hyrjes në fuqi të shërbimeve universale 

postare; 

 
f) Faktin që Operatori Publik Postar ka dorëzuar pranë Autoritetit kërkesën me subjekt, 

‘Propozim kërkesë për harmonizimin e tarifave të shërbimeve universale postare’ (Ref. Shkresa; 

Nr. Prot. 653/2/15, dt; 08/07/2015), duke prezantuar dokumentet përcjellëse si dhe pjesë 

të arsyetimeve mbi ndryshimet respektivisht propozimet për harmonizim dhe 

ndryshim bazuar në evoluimin e indikatorëve që sipas operatorit kanë ndikim të 

drejtëpërdrejtë në kostot e produktit dhe ofrimit të shërbimeve universale postare, dhe 

duke respektuar parimet e vendosjes së tarifave për shërbimet universale postare; 

 
g) Faktin që SSHP pran Autoritetit ka paraqitur një rekomandim pas analizimit të 

tarifave (çmimeve) të propozuara nga OPP, ku ka vlerësuar se kriteret e lartshënuara 

janë përfillur pjesërisht, dhe arsyet e paraqitura në/me kërkesë nuk janë mjaftueshëm 

të kalkuluara si shpenzime operative të cilat mbulojnë koston operative të shërbimit 

universal postar; 

 
h) Faktin që SSHP pran Autoritetit ka analizuar çmimet e produkteve të ndara në 

kategori të ndryshme dhe ka bërë analiza krahasimore me tarifat e aplikuara nga katër 

operatorët publik të vendeve të rajonit përfshirë tarifat e aplikuara nga ‘Posta e 

Kosovës ShA’, dhe në përmasë ka mbetur pranë konstatimit se tarifat (çmimet) e 

propozuara nuk janë përllogaritur mbi ndonjë metodologji referente qoftë edhe 

metodologjinë më standarde atë të mesatares së ponderuar;  

 
i) Nisur nga njohja e situatës e cila ka pësuar ndryshime, lëvizje dhe zhvillim, si dhe 

rritje të kostos operatave të realizimit të shërbimeve dhe shpenzimeve tjera që 
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ndërlidhen me realizimin e shërbimit në sektor, dhe mungesës së të dhënave të 

besueshme dhe statistikave zyrtare; 

 
j) Nisur nga observimi dhe konstatimi që Operatori Publik Postar nuk ka arritur të nxjerr 

përllogaritje mbi efektet e pritura financiare nga rritjet e kërkuara për miratim; 

 
k) Nisur nga nevoja për të udhëhequr, administruar dhe përmbyllur lëndën brenda 

afateve të rregullta, dhe njohjes së faktit se operatori publik postar ka korrigjuar dhe 

harmonizuar, disa nga tarifat (çmimet) për disa kategori të shërbimeve universale 

sipas kërkesës së Autoritetit, si rrjedhojë e dala gjatë shqyrtimeve dhe takimeve 

konsultative të administruar nga SSHP; dhe 

 
l) Duke rezervuar të drejtën ligjore dhe administrative në ushtrim të mandatit ‘Ex-

Officio’ nga ana e Autoritetit si të përcaktuar me konkluzionin e BoD dhe të 

përkufizuar me pikën V) të dispozitivit të këtij aktvendimi.    

 
Andaj, është vendosur sikurse në dispozitiv të këtij vendimi.  

 

AA  TT  ËË  HH  EE  RR  ËË::  
 
Me qëllim të;   

 
i. Përmbushjes së obligimeve rregullatore të Autoritetit në implementim të dispozitave 

të Ligjit dhe akteve nënligjore në fuqi;  

 
ii. Trajtimit meritor dhe të ligjshëm të propozim kërkesës nga NPQ ‘Posta e Kosovës 

Sh.A.’ për harmonizim të tarifave (çmimeve) të shërbimeve universale postare, 

parashtruar me shkresën Nr. Prot. 653/2/15, datë; 08/07/2015. 

 
Bordi Drejtues i Autoritetit mbështetur në arsyetimet e mësipërme nxjerr këtë;  

  

VV  EE  NN  DD  II  MM  

  

I. Miratohen ‘Tarifat (çmimet) për Shërbimet Universale Postare’, për trafikun e 

brendshëm (vendor) dhe ndërkombëtar për Operatorin Publik Postar, NPQ ‘Posta e 

Kosovës’ Sh.A.. 

 
II. Tarifat (çmimet) për shërbimet universale postare miratohen në formën si të paraqitur 

në Shtojcën I) të këtij aktvendimi. 

 
III. Obligohet NPQ ‘Posta e Kosovës Sh.A.’, që tarifat (çmimet) për shërbimet universale 

postare, të specifikuar në nenin II) të këtij aktvendimi, të fillojë së implementuari më së 

voni tridhjetë (30) ditë pas miratimit dhe nënshkrimit të aktvendimit nga Autoriteti.  

 
IV. Obligohet NPQ ‘Posta e Kosovës Sh.A’, që tarifat (çmimet) për shërbime universale 

postare, ti publikoj në të gjitha zyrat/pikat postare dhe ueb faqen zyrtare të saj. 
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V. Skema e tarifave (çmimeve) si të specifikuara shtojcën e bashkangjitur të këtij 

aktvendimi (Ref. Shtojca I) miratohen me kusht dhe me të drejtë të rishikimit nga ana e 

Autoritetit pas një periudhe kohore jo më të shkurtër se gjashtë muaj pas hyrjes në fuqi 

të këtij aktvendimit dhe të njëjtat do të jenë të aplikueshme deri në nxjerrjen e një 

vendim të ri ose shfuqizimin e këtij vendimi me ndonjë vendim tjetër. 

 
VI. Ky vendim shfuqizon Vendimin Nr. 351, Nr. Prot. 012/B/13, të datës; 28/05/2013; 

 
VII.  Ky vendim publikohet në ueb-faqen www.arkep-rks.org;    

 

  

BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE  
 
Vendimi, mbështetet në dispozitat e legjislacionin vijues, qoftë primar apo sekondar;  

 

1) Nenet; neni 6 paragrafi (1), pika (1.3); neni 14 paragrafi (3) nën-paragrafi (3.7); neni 

33 paragrafi (1), të Ligjit Nr. 03/L-173 për Shërbimet Postare; 

2) Neni 16 paragrafi (3) e Udhëzimit Administrativ Nr. 05/2012; 

3) Neni 7 paragrafi (1) dhe (2) e Marrëveshjes Nr. Prot. 01-263, datë; 06/02/2014;  

4) Neni 20 i Rregullores së Brendshme të Autoritetit (Ref. Nr. Prot. 161/06).  

  

  

KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee;;    
Kundër këtij vendimi nuk lejohet ankesa por mund të hapet konflikt administrativ në 

Gjykatën kompetente në afatin prej tridhjetë (30) ditësh. 

 

PPrriisshhttiinnëë,,  1111//  0099  //  22001155                  

  

                    AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

  EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  
  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

  
- Sektorit të Shërbimit Postar (SSHP) ARKEP; 

- NPQ ‘Postës së Kosovës Sh.A’; 

- Departamenti i Postë-Telekomunikacionit dhe Teknologjisë Informative, MZHE; 

- Arkivit, ARKEP 

http://www.arkep-rks.org/

