
Faqe 1 nga 4 

Adresa: Qyteza Pejton, rr.Mujo Ulqinaku Nr. 7, 10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës 
Tel: + 381 38 212-345; Fax: + 381 38 212 399;  

E-mail; iinnffoo@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg; ueb-faqe; wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg 

  

  

  

  
 

 

NNrr..  PPrroott..  004477//BB//1155    
 

VVEENNDDIIMM  NNrr..  772211  

  

PPëërr  

SShhqqiippttiimmiinn  ee  mmaassëëss  pprrooppoorrcciioonnaallee  ssaannkkssiioonnuueessee  nnddaajj  ooppeerraattoorriitt  ppoossttaarr  ‘‘33  PP  SSHHPPKK’’  

 
Në mbështetje të nenit 79 paragrafët (1) dhe (2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime 

Elektronike (tutje; LKE); neni 6 paragrafi (1) pika (1.8) dhe (1.9); neni 28 pika (1) pikat (1.1); 

(1.2); dhe (1.3); neni  43, paragrafi (1), pika (1.2); neni 44, paragrafi (1) pika (1.2) dhe paragrafi 

(2); të Ligjit Nr. 03/L-173, për Shërbime Postare (tutje; Ligji);, nenit 15 pika (1) të Udhëzimit 

Administrativ Nr. 05/2012, nenit 12 paragrafi (1) pika (1.1) dhe (1.3), neni 12; paragrafi (1) 

pika (1.1) dhe (1.3), të Udhëzimit Administrativ Nr. 01/2015 për rregullat e ushtrimit të 

kontrollit të operatorëve postar, dhe në referim të nenit 20 të Rregullores së Brendshme të 

Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje; Autoritetit); Bordi 

Drejtues i Autoritetit në përbërje nga; 

 
1) z. Ekrem Hoxha Kryetar, 

2) z. Lulzim Kurtaj Anëtar, 

3) z. Nijazi Ademaj Anëtar 

 
në mbledhjen LXXIV) me radhë të mbajtur me datat; 12 dhe 13/11/2015, sipas procedurave të 

përcaktuara pas trajtimit/shqyrtimit të materialit dhe dëshmive të ofruara nga njësia 

funksionale ajo e Sektorit të Shërbimeve Postare (SSHP), analizës së materialeve dhe 

dëshmive të pranuara, ankesës së  palës dhe konstatimeve dhe klasifikimit të lëndës si 

shkelje/kundërvajtje administrative të paraqitura si më poshtë, rekomandimit të SSHP, si dhe 

në referim të; 

 
a) Trajtimit të shkresës/ankesës së paraqitur sipas shkresës elektronike (Ref. E-mail datë; 

Mon 9/21/2015 2:26 PM) nga pala ankimuese sipas procedurave për shqyrtimin e 

ankesave dhe ushtrimin e mbikëqyrjes rregullatore;  

 
b) Shkresës së datës; 26/03/2015 me titull; ‘Njoftim dhe Udhëzim Rregullator i shoqëruar 

me Vërejtjen Përfundimtare për evitimin e mos-pajtueshmërive të evidentuara dhe 

përmbushje të obligimeve ligjore dhe rregullatore’, (Ref. Shkresa Nr. Prot. 293/2/15, datë 

26/03/2015); 

 
c) Shkresës elektronike (E-mail) drejtuar zyrtarëve të ‘3P Shpk’ me datë; 25/09/2015, (Ref. 

E-mail; Sent: Fri 9/25/2015 2:43 PM); 

 
d) Trajtimit të Kontratave (marrëveshjeve) të lidhura ndërmjet; ‘3P Shpk’ dhe subjekteve 

fizike biznesore dhe private të dërguara për vëmendje të Autoritetit më datë; 

07/10/2015, (Ref. Nr. Prot. 849/2/15 datë; 07/10/2015); 
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e) Rekomandimit të njësisë funksionale lidhur me shkeljet e konstatuara nga operatori 

privat postar, ‘3 P Shpk’, lidhur me aplikimin e tarifave postare në kundërshtim me 

rregullat e përcaktuara me kushtet e licencës të shërbimit postar në pesë (5) raste. 

 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të referuar si më lartë por dhe specifikave të marra në 

konsideratë nga autoriteti ligjor, BoD i Autoritetit dhe të paraqitura si më poshtë; 

  

VVËËRREEHHEETT  ssee;;  

 
Dokumentacioni i arritur për shqyrtim dhe miratim nga BoD i Autoritetit, është i përgatitur 

në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator përkatës nacional duke marrë në konsideratë të 

plotë specifikat e sektorit postar. Me gjithë njohjen e detyrimeve ligjore për respektimin e 

detyrimeve të përkufizuara me dispozitat e akteve normative të specifikuara në këtë 

aktvendim dhe në veçanti mbështetur në udhëzimet rregullatore dhe rekomandimet e 

qarta të komunikuara nga Autoriteti, përmes shkresës zyrtare, (Ref. Shkresa; Nr. Prot. 

293/2/15, datë; 26/03/2015) për evitimin e mos-përmbushjeve të detyrimeve ligjore dhe 

kërkesave/udhëzimeve të komunikuara nga ana e Autoritetit duke ju referuar edhe 

shterjes së mundësive tjera, ku kemi rastin që; 

1) Operatori postar; ‘3 P Shpk’, ka aplikuar tarifa postare në kundërshtim me rregullat e 

përcaktuara me kushtet e licencës të shërbimit postar në të gjitha rastet (Ref. Rastet: 1; 

2; 3; 4 dhe 5); 

 

2) Operatorit postar, ‘3P Shpk’, paraprakisht i është tërhequr vërjetje përfundimtare 

përmes shkresës me datë; 26/03/2015 me subjekt; ‘Njoftim dhe Udhëzim Rregullator i 

shoqëruar me ‘Vërejtje Përfundimtare’ për evitimin e mos-pajtueshmërive të 

evidentuara dhe përmbushje të obligimeve ligjore dhe rregullatore, (Ref. Shkresa Nr. 

Prot. 293/2/15, datë 26/03/2015) duke i sugjeruar dhe tërhequr vërejtjen se në rast të 

evidentimit të shkeljes së përsëritur do shqiptohet masa proporcionale e sanksionit 

ekonomik;  

 

3) Operatori postar, ‘3P Shpk’, më datë; 21/04/2015, ka dërguar për vëmendje të 

Autoritetit, tarifat – çmimoren për shërbime postare brenda territorit e Rapublikës 

së Kosovës, (Ref. Nr. Prot. 435/2/15, dt. 21/04/2015) dhe është bërë krahasimi i tyre me 

tarifat e aplikuara; si dhe 

 

4) Dëshmive të pranuara nga pala ankimuese, përmes ankesës së paraqitur në adresë të 

Autoritetit dhe trajtimin dhe shqyrtimin e sajë, si dhe rekomandimin e njësive 

funksionale pran Autoritetit;  

 

Andaj, është vendosur sikurse në dispozitiv të këtij vendimi.  

AA  TT  ËË  HH  EE  RR  ËË;;  

 
Me qëllim të;  
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i. Përmbushjes së obligimeve dhe detyrave rregullatore të Autoritetit në implementim të 

dispozitave të Ligjit dhe akteve nënligjore në fuqi;  

ii. Eliminimit të dukurive të përsëritura të mos – respektimit të dispozitave ligjore në 

fuqi; 

iii. Eliminimit të parregullsive në procesin e aplikimit të tarifave të shërbimeve postare, 

me ç’rast është konstatuar se janë aplikuar tarifa ‘NË KUNDËRSHTIM’, me rregullat e 

përcaktuara me kushtet e licencës të shërbimit postar, dhe të cilat nuk janë të njohura 

për Autoritetin; 

iv. Implementimit të rekomandimeve të njësive funksionale pranë Autoriteti, të dala nga 

aktiviteteve të rregullta monitoruese apo inspektimeve;  

 
Bordi Drejtues i Autoritetit mbështetur në arsyetimet e mësipërme nxjerr këtë;  

 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 

I. Operatorit postar; ‘3P Shpk’, me numër të Licencës; 001/A/15 lëshuar më datë; 

12/01/2015 nga ARKEP i shqiptohet masa proporcionale e sanksionit ekonomik - 

ndëshkimit me gjobë në shumën prej; një mijë e pesëqind eurove (1,500.00 €), në 

emër dhe për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të legjislacionit të 

aplikueshëm dhe kushteve të licencës si të cekura në pjesën e arsyetimit dhe bazës 

ligjore të këtij aktvendimi. 

 

II. Operatorit postar; ‘3P Shpk’, obligohet që shumën prej; një mijë e pesëqind eurove 

(1,500.00 €), ta paguaj JO më vonë se pesëmdhjetë (15) nga dita e hyrjes në fuqi të 

këtij aktvendimi, afat ky i cili fillon ditën e parë kur Administrata e Autoritetit do e 

nxjerr dhe lëshon faturën për përmbushje të detyrimit të vendosur sipas pikës I) të 

aktvendimit. 

 

III. Operatorit postar, ‘3P Shpk’, obligohet që pesë (5) kontratat (marrëveshjet) ti 

ndryshoj dhe modifikoj konform rregullave të aplikimit të tarifave postare, brenda 

afatit tidhjetë (30) dite pas pranimit të ktij vendimi.  

 

IV. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe publikohet në faqen zyrtare të 

Autoritetit www.arkep-rks.org. 

 
 

BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE  

 

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

 
A. Nenet;  neni 6 paragrafi (1) pika (1.8) dhe (1.9); neni 28 paragrafi (1) pikat (1.1); (1.2); 

dhe (1.3); neni 43 paragrafi (1), pika (1.2); neni 44 paragrafi (1) pika (1.2) dhe paragrafi 

(2) të Ligjit Nr. 03/L-173 për Shërbime Postare; 

B. Nenet; neni 8 paragrafi (3); neni 15 paragrafi (1) të Udhëzimit Administrativ Nr. 

05/2012, për licencim të operatorëve postar; 

C. Neni 12; paragrafi (1) pika (1.1) dhe (1.3), të Udhëzimit Administrativ Nr .01/2015 për 

rregullat e ushtrimit të kontrollit të operatorëve postar;  

http://www.arkep-rks.org/
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KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee;;  

Kundër këtij vendimi nuk lejohet ankesa por mund të hapet konflikt administrativ në 

Gjykatën kompetente në afatin prej tridhjetë (30) ditësh. 

 
PPrriisshhttiinnëë;;  1188//  1111//  22001155          

                      AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  
 

                    EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

                KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt    

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

  

- Operatorit Postar; ‘3P Shpk’;  

- Sektorit të Shërbimit Postar ARKEP; 

- Departamentit Ligjor, ARKEP; 

- Departamentit të Administratës – Zyra e Financave, ARKEP; 

- Arkivit të ARKEP. 


