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Nr. Prot. 037/B/20. 

 

VENDIM Nr. 1601 

 

Për dhënien e Autorizimit Individual  

për ofrimin e Shërbimit Universal Postar në Republikën e Kosovës 

 

Në mbështetje të nenit 7, paragrafi 2, nën-paragrafët 2.2); 2.3) dhe 2.9), nenin 11, nenin 23, dhe 

nenin 59, paragrafi 3), të Ligjit Nr. 06/L-038, për shërbimet postare (tutje referuar si; Ligji), nenit 79, 

paragrafët 1), dhe 2), të Ligjit Nr. 04/L-109, për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si; LKE);. 

nenit 13, paragrafi 1), dhe 5), i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe 

Postare (tutje referuar si: ARKEP ose Autoriteti), dhe kërkesës së ‘Postës së Kosovës’ Sh.A. Nr. Prot. 

216/2/20, të datës; 28.05.2020, Bordi i Autoritetit në përbërje nga: 

 

1) z. Nijazi Ademaj, Anëtar, 

2) z. Hazir Hajdari, Anëtar, 

3) z. Bahri Anadolli, Anëtar, 

4) z. Shqiprim Pula, Anëtar. 

 

në mbledhjen e 54, të mbajtur më datë;  24 Qershor 2020, në bazë të kërkesës së paraqitur nga 

ndërmarrja; ‘Posta e Kosovës’ Sh.A., për dhënien e ‘Autorizimit Individual’, për ofrimin e 

shërbimeve universale postare, në territorin e Republikës së Kosovës, pas shqyrtimit të 

materialeve të përgatitura nga njësitë përkatëse të Autoritetit, Bordi i Autoritetit mori këtë; 

 

V E N D I M 

 
I. Miratohet kërkesa e ndërmarrjes; ‘POSTA E KOSOVËS’ SH.A., me Numër Unik 

Identifikues (NUI) 811285205, për dhënien e ‘Autorizimi Individual’ për ofrimin e 

shërbimit universal postar, në tërë territorin e Republikës së Kosovës; 

 

II. Ndërmarrja; ‘POSTA E KOSOVËS’ SH.A., obligohet që të ofrojë shërbimin universal 

postar, në tëre territorin e Republikës së Kosovës, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi 

dhe aktet e miratuara nga Autoriteti; 

 

III. Autorizimi Individual, ndërmarrjes; ‘POSTA E KOSOVËS’ Sh.A., i lëshohet për për një 

periudhë pesë (5) vjeqare;  
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IV. Miratohen termat dhe kushtet e përgjithshme të ofrimit të shërbimit universal postar, që 

janë pjesë e ‘Autorizimit Individual’; 

 

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

 

A R S Y E T I M 

Autoriteti më datën; 28.05.2020, ka pranuar kërkesë nga ‘Posta e Kosoves’ Sh.A. për dhënien e 

‘Autorizimit Individual’, për ofrimin e shërbimit universal postar, në tërë territorin e Republikës 

së Kosovës. 

Njësitë përkatëse brenda Autoritetit, Departamenti Ligjor (DL) dhe i Shërbimeve Postare (SHP) 

kanë trajtuar dhe shqyrtuar me kujdes të veçantë kërkesën e ndërmarrjes ‘Posta e Kosoves’ Sh.A., 

dhe dokumentacionin e bashkangjitur, dhe kanë dhënë rekomandimin përkatës për Bordin e 

Autoritetit. 

Bordi i Autoritetit, gjatë shqyrtimit të kërkesës së lartëcekur ka marrë në konsideratë materialet e 

dorëzuara nga parashtruesi i kërkesës ‘Posta e Kosoves’ Sh.A., siç janë; Certifikata e Regjistrimit 

të Biznesit, dhe të dhënat për biznesin dhe infrastukturën, Planin e Biznesit 2020 - 2022, tarifat e 

shërbimeve postare, të cilat janë publike në ueb faqen zyrtare të saj (Ref. 

https://postakosoves.com/cmimore/), dhe faktin që ‘Posta e Kosoves’ Sh.A., është duke ofruar 

shërbimin universal postar, që nga viti 2000, dhe ka infrustrukturë me rreth 150, zyra postare në 

tërë territorrin e Republikës së Kosovës, si dhe bazuar në dispozitat ligjore në vijim: 

(1) Neni 7, paragrafi 2.2), i Ligjit përcakton se: Autoriteti - ‘lëshon dhe tërheq autorizimet, të dhëna në 

bazë të këtij ligji dhe akteve nënligjore’, kurse paragrafi 2.3) i ketij neni  përcakton se: Autoriteti - 

‘përcakton ofruesin e shërbimit universal postar sipas kushteve të përcaktuara me këtë ligj dhe mbikëqyrë 

përmbushjen e detyrimeve të shërbimit universal postar’, po ashtu paragrafi 2.9), i këtij neni 

përcakton se; Autoritetit – ‘harton dhe miratoht termat, dhe kushtet e përgjithshme të ofrimit të 

shërbimit universal postare’; 

 

(2) Neni 11, i Ligjit përcakton se; ‘Për sigurimin e ofrimit të shërbimit universal postar, Autoriteti cakton 

një ofrues të shërbimit universal postar, për të garantuar ofrimin e shërbimit universal postare në tërë 

territorin e Republikës së Kosovës’; 

 

(3) Neni 23, paragrafi 1), i Ligjit, përcakton se; ‘Autoriteti me vendim të veçantë përcakton ofruesin e 

shërbimit universal postar, pas përfundimit të procedurave të përcaktuara në aktin e veçantë të miratuar 

nga Autoriteti’;  

 

(4) Neni 59, paragrafi 3), i ligjit përcakton se; me hyrjen në fuqi të këtij Ligji, Autoriteti i jep ofruesit 

publik të shërbimeve postare ‘Autorizimin Individual’, si ofrues i shërbimit universal postar, me afat 

pesë (5) vjeçare në përputhje me këtë Ligj.  
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Duke pas parasyshë atë që u tha më lartë, 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. 

 

 

Prishtinë, 07/07/2020.                

 

Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare 

 

 

 

Aktvendimi i dërgohet: 

 

- Ndërmarrja; ‘Posta e Kosovës’ Sh.A.; 

- MEPTINIS/ Departamentit të Postë Telekomunikacionit dhe Teknologjisë Informative; 

- Departamentit Ligjor, ARKEP 

- Sektorit të Shërbimit Postar, ARKEP, 

- Arkivit, ARKEP. 
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