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Nr. Prot. 067/B/21 

 
VENDIM Nr. 1825 

 
Për  

Përcaktimin e Tarifave për Shërbimet Universale Postare 

 

Në mbështetje të nenit 1, nenit 7 paragrafi 2.10) dhe nenit 29 dhe 30 të Ligjit Nr. 06/L-038, për 

Shërbimet Postare (tutje; Ligji); nenit 10 paragrafi 23) dhe nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit 

Nr. 04/L-109, për Komunikime Elektronike (tutje; LKE); nenit 29 të Rregullores Nr. 44 për  

Ofrimin e Shërbimit Universal Postar dhe nenit 13, paragrafi 1), dhe 5) i Statutit të Autoritetit 

Rregullator për Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP), Bordi i  Autoritetit në përbërje 

nga: 

 
1) z. Nazim Rahimi            Kryetar, 

2) znj. Lule Ahmedi              Anëtare, 

3) z. Shkumbin Hamiti               Anëtar,  

4) znj. Rrezarta Duraku-Rizaj   Anëtare, 

5) z. Arijan Qorolli                      Anëtar. 

 

në mbledhjen e 5-të me radhë, të mbajtur më datë 24/09/2021, pas shqyrtimit të materialeve 

relevante dhe rekomandimit të Sektori i Shërbimeve Postare (SSHP) dhe Departamenti Ligjor 

(DL), unanimisht mori këtë: 

V E N D I M 

 

I. Miratohet kërkesa Operatorin Publik Postar, NPQ ‘Posta e Kosovës’ Sh.A. për 

ndryshimin e tarifave të shërbimeve universale postare. 

 

II. Autoriteti përcakton Tarifat e Shërbimeve Universale Postare për individ dhe tarifat 

për qasje në rrjetin postar për trafikun e brendshëm dhe ndërkombëtar për NPQ ‘Posta 

e Kosovës’ Sh.A., sipas shtojcës I) të këtij vendimi. 

 

III. Obligohet NPQ ‘Posta e Kosovës Sh.A.’që tarifat për shërbimet universale postare, të 

përcaktuara në pikën II) të këtij dispozitivi, t’i implementojëi më së voni tridhjetë (30) 

nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.  

 

IV. Obligohet NPQ ‘Posta e Kosovës Sh.A’, që tarifat për qasje në rrjetin postar t’i publikojë 

në të gjitha zyrat/pikat postare dhe ueb faqen zyrtare të saj. 

 

V. Ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi ditën nënshkrimit. 
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A R S Y E T I M 

 

NPQ ‘Posta e Kosovës Sh.A’ me dt. 23/06/2021, ka dorëzuar pranë Autoritetit kërkesën me Nr. 

Prot. 192/2/21, për harmonizimin e tarifave të shërbimeve universale postare, si dhe ka 

dorëzuar dokumentet përcjellëse për arsyetimin e propozimit për ndryshimin e tarifave për 

shërbime universale.   

 

ARKEP gjatë shqyrtimit të kërkesës së NPQ ‘Posta e Kosovës Sh.A’ përveç faktit që ky operator 

është ofrues i shërbimit universal postar ka marrë parasysh edhe faktet si në vijim:  

- Që nga viti 2015 nuk ka pasur ndryshim dhe harmonizim të tarifave postare; 

- Ndyshimet në tregun e shërbimeve postare; 

- Liberalizimin e tregut të shërbimeve postare; 

- Uljen e kufirit të peshës për shërbimet e rezervuara deri në 100 gr, si dhe  

- E drejta e ofrimit të shërbimit të rezervuar do të përfundojë  më datë 31.12.2021. 

 

Poashtu, ARKEP ka bërë një krahasim të tarifave në rajon dhe ka konstatuar se nuk ekzitojnë 

tarifa unike, e as metodologji unike për përcaktimin e tarifave, andaj nuk ka mundur t’i përdorë 

si bazë referene këto tarifat. 

 

Kurse, sa i përket tarifave për qasjen në rrjetin postar deri tani operatori në fjalë nuk ka pasur 

tarifa për këto shërbime, mirëpo me ndryshimin e Ligjit për Shërbimet Postare për ofruesin e 

shërbimit universal postar është vendosur edhe obligimi për ofrimin e qasjes, e si rrjedhojë është 

paraqitur edhe nevoja për vendosjen e tarifave. 

 

Duke pas parasysh atë që u tha më lart, si dhe dispozitat ligjore në vijim: 

 

- Neni 7, paragrafi 2 nën-paragrafi 2.10), i Ligjit, përcakton se Autoriteti: rregullon dhe miraton 

tarifat e shërbimit universal postar dhe shërbimeve tjera specifike, të përcaktuar me këtë ligj; 

 

Neni 29, i Ligjit përcakton mënyrën e rregullimit të tarifave për shërbimet universale postare. 

 

- Neni 30 paragrafi 2 i Ligjit,  përcakton se; Autoriteti, me vendim të veçantë përcakton tarifat 

për shërbimet universale postare, kur konstaton se ato nuk janë në përputhje me kërkesat e këtij 

ligji. 

2. Autoriteti zbaton rregullimin e tarifave nëpërmjet:  

2.1. përcaktimit të nivelit minimal ose maksimal të tarifave;  

2.2. korrigjimit të ecurisë së tarifave, duke përcaktuar kushte të tilla, si:  

2.2.1. kufirin maksimal të normës së ndryshimit të tarifës brenda një periudhe të caktuar 
kohe;  

2.2.2. raportin maksimal të rritjes së tarifës, që imponohet nga rritja e çmimeve të 
elementeve përbërëse, brenda një periudhe kohe të caktuar;  

2.2.3. procedura që do të përdoret për përcaktimin ose llogaritjen e tarifës, e cila 
mundëson realizimin e një fitimi të arsyeshëm.  
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Kurse, paragrafi 5 i këtij neni përcakton që: Metodat e rregullimit të tarifave mund të jenë të 

kombinuara. 

Neni 29, paragrafi 1), i Rregullores Nr. 44,  përcakton se: Çmimet e qasjes në rrjetin postar 

përcaktohen në bazë të përqindjes së çmimit për shërbimin përkatëse nga çmimorja e ofruesit 

të shërbimeve universale, duke reduktuar çmimin për kostot nga pjesa e aktiviteteve të 

kryera/realizuara nga përdoruesit e qasjes në rrjetin postar, 

Andaj, Bordi ka vendosur sikurse në dispozitivë 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 nxjerrjes së Vendimit. 

 
 

 

Prishtinë, 14/10/2021.            

 

                                        Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare   

                                                                                        

    Nazim Rahimi 

      Kryetar i Bordit 

                       

 

 

Aktvendimi i dërgohet: 

- Postës së Kosovës SHA,;  

- Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik/DPT dhe TI; 

- Departamentit Ligjor (DL), 

- Sektorit të Shërbimeve postare (SSHP),  

- Arkivës së Autoritetit. 
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