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NNrr..  PPrroott..  006688//BB//2211  

 

VVEENNDDIIMM  NNrr..  11882266  

PPëërr    

FFiilllliimmiinn  ee  pprroocceessiitt  ttëë  KKoonnssuullttiimmiitt  PPuubblliikk  ttëë      

  DDrraafftt  ““RRrreegguulllloorreess  ppëërr  LLllooggaarriittjjeenn  ee  KKoossoottoovvee  ttëë  OOffrruueessiitt  ttëë  SShhëërrbbiimmeevvee  UUnniivveerrssaallee  PPoossttaarree””  

ddhhee  RRrreegguulllloorreess  ppëërr  LLllooggaarriittjjeenn  ee  HHuummbbjjeevvee  ttëë  OOffrruueessiitt  ttëë  SShhëërrbbiimmeevvee  UUnniivveerrssaallee  PPoossttaarree””    

Në mbështetje të nenit 7, paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.3), nenit 8) dhe neni 14, i Ligjit Nr. 06/L-

038 për Shërbime Postare (tutje referuar si - LSHP), nenit 79 paragrafi 1) dhe 2), të Ligjit Nr. 04/L-

109  për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si – 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. Nazim Rahimi  Kryetar 

2) znj. Lule Ahmedi  Anëtare 

3) z. Shkumbin Hamiti  Anëtar 

4) z. Rrezarta Duraku-Rizaj Anëtare 

5) z. Arijan Qorolli  Anëtar 

 

në mbledhjen e 5-të me radhë , të mbajtur me datë 24 shtator 2021, pas shqyrtimit të draft 

Rregulloreve, unanimisht vendosi si më poshtë: 

 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

I. Miratohet fillimi i Konsultimit Publik të draft dokumenteve: 

- Rregullorja për llogaritjen e kostove të ofruesit të shërbimeve postare dhe pagesat 

për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare; 

- Rregullorja për llogaritjen e humbjeve të ofruesit të shërbimeve universale postare; 

- Udhëzuesi për llogaritjen e kostos; 

- Udhëzuesi për llogaritjen e kostos neto. 

II. Procesi i konsultimit publik fillon më datë 14 Tetor 2021 dhe përfundon më 13 Nëntor, 

2021. 
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III. Ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

 

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  

Neni 7 paragrafi 2.1 i LSHP përcakton Kompetencën e Autoritetit në fushën e shërbimeve postare 

për hartimin dhe miratimin e rregulloreve në zbatim të këtij ligji. 

Kurse neni 8 përcakton që: Autoriteti, gjatë procesit të hartimit të akteve nënligjore, të cilat kanë 

ndikim të ndjeshëm në tregun e shërbimeve postare, duhet të marrë dhe të vlerësojë mendimin e 

palëve të interesit, nëpërmjet konsultimit publik, sipas procedurave të përcaktuara nga Autoriteti. 

Qëllimi i rregullores për llogaritjen e kostove të ofruesit të shërbimeve postare është përcaktimi I 
parimeve themelore të menaxhimit të llogaritjes së kostove të ofruesit të shërbimit postar 
univerzal (tutje referuar si - OSHU) dhe kërkesat për sistemin e llogaritjes së kostos. 
 
Kurse qëllimi i rregullores për llogaritjen e humbjeve të ofruesit të shërbimeve universale postare 

është të përcaktojë kërkesat e përgjithshme për llogaritjen e humbjeve në sigurimin e shërbimit 

universal postar, procedura për identifikimin e shërbimit postar universal i cili nuk do të 

sigurohej nga një ofrues i shërbimit universal postar (këtu e tutje - OSHU) nëse ky i fundit nuk do 

ishte i detyruar ta bënte këtë, kërkesat për llogaritjen e humbjeve të ndodhura në ofrimin e 

shërbimit universal postar dhe për sigurimin e informacionit për Autoritetin. 

 

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,,  1144//1100//22002211                              

 

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

NNaazziimm  RRaahhiimmii  

                                                                                                                              KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

 

- Ofruesve të shërbimeve postare 

- Sektorit të Shërbimeve Postare 

- Arkivës së Autoritetit. 
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