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VVEENNDDIIMMII    NNrr..  11443366  

PPëërr  

FFiilllliimmiinn  ee  pprroocceessiitt  ttëë  KKoonnssuullttiimmiitt  PPuubblliikk  ttëë    

‘‘RRrreegguulllloorreess  ppëërr  ooffrriimmiinn  ee  SShhëërrbbiimmiitt  UUnniivveerrssaall  PPoossttaarr’’  

 

 
Në mbështetje të nenit 4, paragrafi 1), nenit 7, paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.2), neni 8,  të Ligjit Nr. 

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

04/L-109, për Komunikime Elektronike dhe nenit 13, paragrafi 1) dhe 5), i Statutit të Autoritetit 

Rregullator për Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP), Bordi i ARKEP i përbërë nga: 

 

1) z. Kreshnik Gashi Kryetar i Bordit 

2) z. Nijazi Ademaj Anëtar i Bordit 

3) z. Hazir Hajdari Anëtar i Bordit 

4) z. Bahri Anadolli Anëtar i Bordit 

5) z. Shqiprim Pula  Anëtar i Bordit 

 

në mbledhjen e 47, të Bordit Drejtues të Autoritetit të mbajtur më datë; 10.09.2019, bazuar në 

shqyrtimin e materialeve dhe propozimin e përgatituar nga Sektori i Shërbimeve Postare (SSHP), 

unanimisht vendosi si më poshtë: 

 

  

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 

II..  Miratohet fillimi i procesit të Konsultimit Publik i dokumentit; ‘RRrreegguulllloorree  ppëërr  ooffrriimmiinn  ee  

sshhëërrbbiimmiitt  uunniivveerrssaall  ppoossttaarr’’;;    

  

II. Procesi i Konsultimit Publik fillon më datë; 12 Shtator  dhe përfundon më 11 Tetor 2019.  

 

III. Ky vendim ёshtё pёrfundimtar dhe hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

 
 

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  

 
Qëllimi i kësaj Rregullore, është vendosja e rregullave, përcaktimi i procedurave dhe kushteve të 

ofrimit të shërbimeve universale postare, në Republikën e Kosovës, nga ndërmarrja që ofronë 
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shërbime universale postare, nën kushtet e ‘Autorizimit Individual’, dhe shërbimet që bëjnë pjesë 

në kuadër të shërbimeve universale postare.  

 

Ligji për shërbime postare, respektivisht neni 7, pargrafi 2.1) përcaktonë se Autoriteti: harton dhe 

miraton rregulloret në zbatim të këtij Ligji. 

Neni 8, i Ligjit përcakton se; ‘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’. 

 
Neni 11, paragrafi 2), 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 shërbimeve universle në 

tërë territoin e Republikës së Kosovës’. 

Andaj, është vendosur sikurse në dispozitiv të këtij vendimi.  

KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee::  

 

Pala e pakënaqur me këtë vendim mund të iniciojë konflikt administrativ në Gjykatën 

Kompetente, brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e nxjerrjes së Vendimit. 
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AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree      

  

  

KKrreesshhnniikk  GGaasshhii    

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

- Operatorëve (ndërmarrësve) të cilët ofrojnë shërbimeve postare;  

- Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik (MZHE); 

- Departamentit Ligjor (DL); 

- Sektorit të Shërbimeve Postare (SSHP); dhe 

- Arkivës së Autoritetit. 

 


