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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

  
AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  
RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

  
  
 
NNrr..  PPrroott..  000022//BB//1111                    

  
VVEENNDDIIMM  NNrr..  5588  

 
ppëërr  
  

““AAnnaalliizzëënn  ee  TTrreeggjjeevvee  ttëë  tteelleeffoonniissëë  ffiikkssee””    
 
 
Duke u bazuar në nenin 6, paragrafin 1, të Ligjit mbi Telekomunikacionin Nr. 2002/07, të 
ndryshuar me ligjin Nr. 03/L-085, Rregullores Nr. 5, ART Nr. Prot. 115/1/10 për analizë 
të tregut dhe përcaktimin e ofruesve me fuqi të ndjeshme në treg, Bordi i Autoritetit 
Rregullator të Telekomunikacionit (ART) i përbëre 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 26.01.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e 
Brendshme të ART, shqyrtoi dokumentacionin e përgatitur nga Departamenti i 
Telekomunikacionit me asistencën dhe mbikëqyrje profesionale nga ekspertë të 
Komisionit Evropian /TAIEX, për fillimin e procesit të Analizës së Tregut dhe 
Definimin e Ofrueseve me Fuqi të Ndjeshme në Treg (OFNT). 
 
Nga diskutimi: 

 
VVËËRREEHHEETT  ssee;;    

 
Dokumentacioni është përgatitur në perputhje 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.   
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Dokumentet e përgatitura deri më tani përbëjnë një bazë të mirë për fillimin e analizës së 
tregjeve  me anën e se cilës ART do te analizoj ecurinë e zhvillimit te këtyre  tregjeve, 
vlerësimin  se ne këto tregje zhvillohet ose jo  konkurrence efektive dhe vënien/ tërheqjen 
e masave  rregullatore  ne tregjet ku vërehet se ka /nuk ka  konkurrenca efektive.   

E gjitha kjo bëhet ne  funksion të promovimit dhe liberalizimit te tregut të 
telekomunikacionit, krijimit te kushteve uniforme për te gjithë akterët ne këto tregje dhe 
për  hyrësit e potencial, si dhe mbrojtjen e interesave të përdoruesve. 
 
 

AATTËËHHEERRËË::  
Me qëllim të; 

   

- implementimit të dispozitave të Ligjit të Telekomunikacionit, nderlidhur me 
promovimin e investimeve dhe konkurrences 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, 

- parandalimit të abuzimit të fuqisë së tregut nga ndërmarrësit me fuqi të ndjeshme 
në treg (FNT), 

- 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,  

  
VV  EE  NN  DD  II  MM  

 
1) Miratimin e fillimit të procesit të analizës së tregut të telefonisë fikse me nëntregjet 

përkatëse si në vijim: 
 

a) Qasjen në rrjetin publik telefonik në lokacione fikse; 

b) Shërbimet telefonike lokale dhe/ose kombetare te disponueshme per 
publikun, te ofruara ne lokacionin fiks; 

c) Sherbimet telefonike nderkombetare te disponueshme per publikun te 
ofruara ne nje lokacion fiks; 
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d) Origjinimi i thirrjeve ne rrjetin publik telefonik te ofruara ne nje lokacion 
fiks; 

e) Terminimi i thirrjeve per rrjete publike telefonike individuale te ofruara ne 
nje lokacion fiks; 

f) Shërbimet tranzite në rrjetet publike telefonike fikse; 

g) Aksesin me shumicë në Infrastrukturën e rrjeteve fizike (përfshirë aksesin e 
ndarë, të pjesshëm dhe të plotë) për ofrimin e shërbimeve telekomunikuese. 

 
2) Procesi i analizës se tregut fillon me datë; 15 Shkurt, 2011 dhe përfundon me 15 

Shtator, 2011; 

3) Obligohet Grupi Punues i themeluar me Vendimin Nr. 57 (Nr.ref.ART. 001/B/11) 
për implementimin e pikave 1) dhe 2) të këtij aktvendimi, 

4) Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Bordi i ART-së. 
 

 
BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE;;  

 
Vendimi, mbështetet në dispozitat e legjislacionin vijues, qoftë primar apo sekondar;  
 

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. Nenin 3 të Rregullorës Nr.115/1/10 për “Analizat e tregut dhe Përcaktimin e 
Ofruesve me Fuqi të ndjeshme në treg”  

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

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

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

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

7. Neneve 20 dhe 22 të Rregullores së Brendshme të ART-së.   
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KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee    
 
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. 
 
VVëërrtteettiimm  
 
Më këtë vendim konfirmohet se ART-së ka vendosur në pajtueshmëri me ligjet dhe 
udhëzimet e aplikueshme në Republikën e Kosovës, në pajtueshmëri me kontratën dhe  
rregullat e procedurës së ART-së.  

 
 
PPrriisshhttiinnee,,  3311//0011//22001111      AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
  
                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 
 
 
AAkkttvveennddiimmii    ii  ddëërrggoohheett::  
 

- Operatorëve /Ofrueseve të Shërbimeve të licencuar  
- Komisionit të Konkurrencës  
- Ministrisë së Transportit dhe Postë Telekomunikacionit 
- Arkivit   

 
 
 
 

 
      
 
     
 


