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PPëërr    

MMiirraattiimmiinn    

ee        

RRrreegguulllloorreess  ppëërr  LLllooggaarriittjjeenn  eeKKoossttoovvee  ttëë  OOffrruueessiitt  ttëë  SShhëërrbbiimmeevvee  UUnniivveerrssaallee  PPoossttaarree    

RRrreegguulllloorreess  ppëërr  LLllooggaarriittjjeenn  ee  HHuummbbjjeevveettëë  OOffrruueessiitt  ttëë  SShhëërrbbiimmeevvee  UUnniivveerrssaallee  PPoossttaarree  

UUddhhëëzzuueessii  ppëërr  LLllooggaarriittjjeennee  KKoossttoovvee  ttëë  OOffrruueessiitt  ttëë  SShhëërrbbiimmeevvee  UUnniivveerrssaallee  PPoossttaarree  

UUddhhëëzzuueessii  ppëërr  LLllooggaarriittjjeenn  eeHHuummbbjjeevvee  ttëë  OOffrruueessiitt  ttëëSShhëërrbbiimmeevvee  UUnniivveerrssaallee  PPoossttaarree  

  

Në mbështetje të nenit 7, paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.3), nenit 8) neni 14), dhe neni 15 i Ligjit Nr. 

06/L-038, për Shërbimet 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 9-të, me radhë, të mbajtur me datë; 22 dhjetor 2021, pas shqyrtimit të draft 

Rregulloreve, unanimisht vendosi si më poshtë: 

 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

I. Miratohen aktet normative si në vijim: 

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

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

- Udhëzuesi për llogaritjen e kostos; 

- Udhëzuesi për llogaritjen e kostos neto. 
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II. 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. 

Neni 14 i LSHP, përcakton kompensimin e shërbimit universal postar sipas mënyrës së 

përcaktuar me këtë ligj dhe në bazë të proceduarve të përcaktuara me legjislacionin në fuqi. 

Neni 15, përkatësisht paragrafi 1), i LSHP përcakton se ‘Autoriteti me akt të veçantë miraton 

rregullat për mënyrën e llogaritjes së kostos neto, si dhe të përfitimeve të patrupëzuara, që duhen 

mbajtur parasysh në llogaritjen e kostove të sigurimit të shërbimit universal postar’, ndërsa 

paragrafi 2), i këtij neni përcakton  që ‘Ofruesit e shërbimit universal postar janë të detyruar t’i 

mbajnë të ndara llogaritë për kostot e sigurimit të shërbimit universal postar. Llogaritë financiare 

të ofruesit të shërbimit universal postar auditohen nga ekspertë kontabël të pavarur dhe 

publikohen, në përputhje me legjislacionin në fuqi’. 

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, 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, bazuar në këtë që u tha më lartë, 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,,  1188//0011//22002222..                              

 

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

NNaazziimm  RRaahhiimmii  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  
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AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

 

- Ofruesit të shërbimeve universale postare, (Posta e Kosovës SHA) 

- Sektorit të Shërbimeve Postare, ARKEP 

- Departamentit Ligjor, ARKEP 

- Arkivës së Autoritetit. 


