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NNrr..  PPrroott..  009922//BB//1199  

 

VVEENNDDIIMM  NNrr..  11443355  

PPëërr    

FFiilllliimmiinn  ee  pprroocceessiitt  ttëë  KKoonnssuullttiimmiitt  PPuubblliikk  ttëë      

  ““DDrraafftt  RRrreegguulllloorreess  ppëërr    PPëërrddoorriimmiinn  ee  PPëërrbbaasshhkkëëtt  ttëë  FFaacciilliitteetteevvee  SShhooqqëërruueessee””    

Në mbështetje të nenit 1, nenit 10 paragrafi 4), nenit 22 paragrafi 2), nenit 23 dhe nenit 24 nenit 79  

paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 

04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit 

Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – Autoriteti ose ARKEP), 

Bordi i Autoritetit i përbërë nga: 

1) z. Kreshnik Gashi,  Kryetar 

2) z. Nijazi Ademaj,  Anëtar 

3) z. Hazir Hajdari,  Anëtar 

4) z. Bahri Anadolli,  Anëtar 

5) z. Shqiprim Pula        Anëtar 

 

në mbledhjen e 47-të me radhë të mbajtur më datë 10 Shtator 2019, pas shqyrtimit të draft 

Rregullores për Përdorimin e Përbashkët të Faciliteteve Shoqëruese dhe rekomandimit të 

Departamentit të Komunikimeve Elektronike (DKE) dhe Departamentit Ligjor (DL), vendosi si 

më poshtë: 

 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

I. Miratohet fillimi i Konsultimit Publik të dokumentit ‘Draft Rregullorja për Përdorimin e 

Përbashkët të Faciliteteve Shoqëruese’. 

II. Procesi i konsultimit publik fillon më datë 12 Shtator, 2019 dhe përfundon më 26 Shtator, 

2019. 

III. Ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  

Neni 1 i Ligjit specifikon qëllimin e Ligjit si në vijim: 

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.art-ks.org/
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 “Qëllimi i këtij ligji është rregullimi i aktiviteteve të komunikimeve elektronike bazuar në 

parimin e neutralitetit teknologjik dhe kornizën rregullatore të BE-së për komunikimet 

elektronike, duke promovuar konkurrencën dhe infrastrukturën efikase në komunikimet 

elektronike, si dhe garantimin e shërbimeve të duhura e të përshtatshme në territorin e 

Republikës së Kosovës.” 

Ligji, respektivisht neni 10, paragrafët 4) përcakton se Autoriteti: “Miraton legjislacionin sekondar 

lidhur me këtë ligj, të cilat janë në kompetencë të Autoritetit, mbështetur në dispozitat e këtij 

ligji.” 

Neni 82 i Ligjit përkufizon se Autoriteti gjatë aprovimit të akteve normative duhet t’i publikoj ato 

në pajtim me kushtet dhe procedurat e vendosura nga Autoriteti, duke ua ofruar mundësinë 

personave të interesuar që në afat të arsyeshëm kohor të shprehin pikëpamjet e tyre. 

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kushteve për qasje në facilitete shoqëruese, 

përcaktimi i kushteve dhe procedurave për sigurimin e qasjes në gypat kabllorë për shtrirjen e 

kabllove NGA (Next Generation Access), përcaktimi i kushteve për sigurimin e kapacitetit shtesë 

në gypat kabllorë gjatë ndërtimit, rindërtimit ose zëvendësimin/zhvendosjen e gypave kabllorë, 

për shtrirjen e rrjetit të komunikimeve elektronike në rastet kur ndërtimi i infrastrukturës së 

dyfisht është fizikisht i pamundur ose ekonomikisht joefektiv (në vendet ku, pas punimeve të 

instalimit, të ndërtimit ose të konvertimit, është e nevojshme të restaurohet trotuari ose trotuari i 

rrugës, në vendet e planifikuara për t'u shtruar për dy vitet e ardhshme ose në vendet ku zona e 

mbrojtjes përgjatë gypave kabllorë do ta bëjë të pamundur investimin për krijimin tuaj kabllor të 

një zone paralele mbrojtëse për ndëmarrësin e komunikimeve elektronike, etj.), përcaktimi i 

kushteve teknike dhe operacionale për qasje në gypa dhe shtylla, përcaktimi i kërkesave që duhet 

të përfshihen në kontratat ndërmjet pronarit të faciliteteve shoqëruese dhe përfituesit, si dhe  

informatat që duhet të përfshihen në formën e aplikimit për marrjen me qira/përdorimin e 

përbashkët të faciliteteve shoqëruese. 

 

Andaj, Bordi i Autoritetit ka vendosur si 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.  

PPrriisshhttiinnëë,,  1122//0099//22001199                                

 

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

KKrreesshhnniikk  GGaasshhii  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

 

- Ofruesve të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike 

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.art-ks.org/


Faqe 3 nga 3 

AAddrreessaa::    rrrr..  BBeeddrrii  PPeejjaannii  nnrr..  2233,,  1100000000  PPrriisshhttiinnëë,,  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

TTeell::  ++  338833  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++  338833  3388  221122  339999;;    

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

- Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik (MZHE), 

- Autoritetit Kosovar të Konkurrencës (AKK), 

- Departamentit të Komunikimeve Elektronike, 

- Departamentit Ligjor, 

- Arkivës së Autoritetit. 

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.art-ks.org/

