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REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 
  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  
RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

 
 
Nr. Prot. 114/1/10          

  
VENDIM Nr. 51 

 
Për miratimin e rregullores 

 
Për  “Analizën e Tregut  dhe  

Definimin e Ofruesëve me Fuqi të Ndjeshme në Treg (OFNT)” 
 
 

Bordi i ART-së i përbërë nga,  
 

1) z. Ekrem Hoxha Kryetar 
2) z. Besnik Berisha Anëtar 
3) z. Lulzim Kurtaj Anëtar 
4) z. Naser Shala Anëtar 
5) z. Nijazi Ademaj Anëtar 

 
në mbledhjen e datës 20.12.2010, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e 
Brendshme të ART, shqyrtoi draft rregulloren dhe dokumentacionin përcjellës, 
përgatitur nga Departamenti i Telekomunikacionit me asistencën dhe mbikëqyrje 
profesionale nga ekspertë të Komisionit Evropian /TAIEX, për miratimin e 
dokumentit për “Për Analizë të Tregut dhe Definimin e Ofruesve me Fuqi të 
Ndjeshme në Treg (OFNT)”. 
 
Nga diskutimi: 

 
VËREHET se;  

 
- Drafti i Rregullores për “Analizen e Tregut dhe Definimin e Ofruesëve me Fuqi të 

Ndjeshme në Treg (OFN)” është përgatitur në përputhje me kuadrin ligjor dhe 
rregullator përkatës nacional duke marrë në konsideratë të plotë direktivat, 
rekomandimet dhe praktikat e mira të shteteve të Bashkimit Evropian dhe nga 
shtetet e rajonit.   

  

- Përpara paraqitjes për miratim në Bordin Drejtues, draft rregullorja është kaluar në 
procedurat adekuate të këshillimit publik duke respektuar të gjitha afatet dhe 
procedurat ligjore, si dhe është marrë dhe mendimi i zyrës ligjore pranë ART-së. 
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Ky dokument shërben për të përgatitur bazën për të bërë analizën e tregjeve  me anën 
e së cilës ART do të analizojë ecurinë e zhvillimit të këtyre  tregjeve, vlerësimin  se në 
këto tregje zhvillohet ose jo  konkurrencë efektive dhe  të vënien / tërheqjen e masave  
rregullatore  në tregjet ku vërehet se ka /nuk ka  konkurrenca efektive.   E gjitha kjo 
bëhet në  funksion të promovimit dhe liberalizimit të tregut dhe krijimit të kushteve 
uniforme për të gjithë akterët në këto tregje si dhe për  hyrësit e potencial. 
 

 
ATËHERË: 

Me qëllim të; 

   

- implementimit të dispozitave të Ligjit të Telekomunikacionit, ndërlidhur me 
promovimin e investimeve dhe konkurrencës së lirë në tregun e 
telekomunikimeve në Republikën e Kosovës përmes krijimit të sigurise ligjore 
duke definuar kornizën transparente për analizë të tregut, definimin e ofruesve 
me fuqi të ndjeshme subjekt i rregullimit ‘ex-ante’. 

- adaptimit dhe zbatimit të politikave, që synojnë të forcojnë liberalizimin e plotë 
dhe krijimin e një ambienti të hapur dhe konkurrent me qëllim të tërheqjes së 
investitorëve të huaj dhe përmirësimit të kualitetit të shërbimeve, 

- definimit të tregjeve relevante në sektorin e telekomunikacionit subjekt i 
rregullimit “ex-ante” nga ART dhe përshkrimi i procedurave dhe parimeve 
bazë për analizë të tregjeve dhe përcaktimin e ofruesve me fuqi të ndjeshme; 

- përcaktimit të procedurave dhe parimeve bazë për procesin mbi të cilën do 
jetësohet analiza e tregut rrjedhimisht edhe masat dhe detyrimet përcjellese 
rregullatore ndërlidhur me operatorët me fuqi të ndjeshme në treg (OFNT). 

- realizimit të zgjidhjeve, të cilat janë plotësisht në përputhje me dispozitat 
ligjore në fuqi, direktivat dhe rekomandimet e BE-së, dhe praktikat e mira të 
shteteve rajonale dhe ndërkombëtare. 

 

Bordi i ART-së merr këtë,  
  

V E N D I M: 
 
1) Miratimin e  Rregullores për , “Analizën e tregjeve dhe definimin e ofruesëve 

me fuqi të ndjeshme në treg”, materialit bashkëngjitur këtij vendimi.  
 
 
2) Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga bordi i ART-së.  
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Vendimi, mbështetet në dispozitat e legjislacionin vijues, qoftë primar apo sekondar;  

 
 

BAZA LIGJORE; 
 

1. Nenet, 1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 4.2, 11.7 and 44 të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 
2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-85,  

2. Pika 3.8.3 e dokumentit Politikat e sektorit të Telekomunikacionit dt. 
13.06.2007, Planit të Veprimit të Partneritetit Evropian (PVPE),  

3. Udhërrëfyesit të Komisionit Evropian 2002/C 165/03 për analize të tregut dhe 
përcaktimit të operatorëve me fuqi të ndjeshme në treg,  

4. Rekomandimin e datës 11 shkurt 2003 (2003/311/EC) se bashku me 
rekomandimin pasues te dt. 17 Dhjetor, 2007 (2007/879/EC) 

5. Direktivën 2002/21/EC te Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian, dt. 07 
Mars, 2002 (Ref. Framework Directive on a common regulatory framework for 
electronic communications networks and services) 

6. Neneve 20 dhe 22 të Rregullores së Brendshme të ART   
 
 
Këshilla Juridike; Ky vendim është përfundimtar dhe kundër tij nuk lejohet ankesa. 
Ky vendim u nënshtrohet çfarëdo shqyrtimi përmes procedurave administrative 
gjyqësore të parapara me ligjet në fuqi.  

 
 
Prishtinë, 20/12/2010   Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit
        

EEkkrreemm  HHooxxhhaa  
KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt 

 
Besnik Berisha Anëtar i Bordit 
Lulzim Kurtaj Anëtar i Bordit 
Naser Shala  Anëtar i Bordit  
Nijazi Ademaj Anëtar i Bordit 
 
 
Aktvendimi  i dërgohet: 
 

- Operatorëve /Ofruesve të Shërbimeve të licencuar  
- Komisionit të Konkurrencës  
- Ministrisë së Transportit dhe Postë Telekomunikacionit 
- Asociacioneve profesionale të TIK-ut dhe Komunitetit të Biznesit /STIKK, OeK, 

etj  
- Arkivit  


