INFORMATOR SQARUES PËR SHËRBIME POSTARE

Prishtinë, Shtator 2015

INFORMATOR SQARUES PËR SHËRBIMET POSTARE - ARKEP

Ky informator sqarues shërben për informim sa më të mirë dhe të drejtë të
shfrytëzuesve – konsumatorëve të shërbimeve postare, operatorëve të shërbimeve
postare dhe opinionit të gjerë si dhe të drejtat dhe detyrimet e tyre lidhur me
shërbimet postare.

Faqe 2 nga 16
Adresa: Qyteza Pejton, rr. Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel: + 381 38 212-345; Fax: + 381 38 212 399;
E-mail: info@arkep-rks.org; web-site: www.arkep-rks.org

INFORMATOR SQARUES PËR SHËRBIMET POSTARE - ARKEP
Çka është Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare - ARKEP ?
Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), është autoritet i pavarur
rregullator në fushën e shërbimeve të komunikimeve elektronike dhe postare, i cili funksionon në
bazë të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje: LKE), dhe i autorizuar – ngarkuar
me përgjegjësi dhe kompetenca shtesë në fushën e shërbimeve postare, ashtu si paraparë me Ligjin
Nr. 03/L-173, për Shërbime Postare (tutje; LSHP).

Roli i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare ?
Roli i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në fushën e
shërbimeve postare është rregullimi tregut të shërbimeve postare, mbikëqyrja e tregut, zgjidhja e
mosmarrëveshjeve në mes të operatorëve, përkatësisht operatorëve dhe shfrytëzuesve –
konsumatorëve të shërbimeve postare etj.

Cilat janë detyrat e Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare ?
Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në fushën e shërbimeve
postare bazuar në dispozitat e LSHP, si Autoritet rregullator nacional i ka përgjegjësi dhe
kompetenca si në vijim;













lëshon dhe tërheq licencat operatorëve postarë për ofrimin e shërbimeve universale dhe
shërbimeve të tjera postare;
miraton tarifat për shërbimet universale dhe të rezervuara postare, të propozuara nga
operatori publik postar;
përcakton shkallën e peshës - limitin për shërbimet e rezervuara postare;
përcakton tarifat për dhënien e licencave dhe taksën vjetore për ofrimin e shërbimeve
postare, si dhe afatet për kryerjen e pagesës;
propozon rregulla Ministrisë për ofrimin dhe përmbushjen e standardeve për realizimin e
shërbimeve postare;
mban regjistrin e licencave të lëshuara me të dhënat përkatëse;
mbikëqyrë respektimin e kushteve të përcaktuara me licencë, dhe në rast të shkeljes së
kushteve të licencës merr masat e nevojshme ndaj operatorëve postar;
mbikëqyrë përdorimin e tarifave të shërbimeve postare dhe propozon marrjen e masave
ligjore në rastet kur operatori postar nxjerr ose përdor tarifa në kundërshtim me masat e
përcaktuara me këtë ligj;
përcjell zhvillimet që kanë të bëjnë me sektorin postare dhe tregun e shërbimeve postare
dhe merr masat e nevojshme për të siguruar barazi dhe transparencë për konkurrim në
tregun e shërbimeve postare;
zgjedh mosmarrëveshjet në mes të operatorëve postarë dhe shfrytëzuesve me operatorët
postarë;
siguron shfrytëzuesve të shërbimeve postare kushte të barabarta;
mbledh informacionet e nevojshme që kanë të bëjnë me shërbimin postar dhe i publikon
ato sipas nevojës.
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Çka nënkuptojmë me shërbime postare ?

Shërbime postare; konsiderohen të gjitha shërbimet e kryera nga ofruesit e shërbimeve postare
sipas kushteve të përcaktuara me autorizim/licencë, kundrejt pagesës - kompensimit të çmimit tarifës së caktuar postare, sipas kërkesës së shfrytëzuesit - konsumatorit e që përfshinë aktivitetet;
pranimin, përpunimin – qortimin, bartjen – transportin dhe dorëzimin – shpërndarjen e dërgesave
postare deri tek i adresuara respektivisht pranuesi i dërgesës.

Çka nënkuptojmë me shërbime universale ?

Shërbim universal postar; nënkupton një minimum të shërbimeve postare (të cilat konsiderohen
si shërbime bazë- esenciale) të garantuara nga shteti, të ofruara nga së paku një Operator Publik
Postar, e që nënkupton shërbimet:
o
o
o

grumbullimi (pranimin), përpunimi - sortimi, transporti dhe shpërndarja – dorëzimi i
dërgesave të thjeshta postare me peshë deri në dy (2) kg,
grumbullimi (pranimin), përpunimi - sortimi, transporti dhe shpërndarja – dorëzimi i
pakove me peshë deri në njëzetë (20) kg, s
shërbimet e veçanta për dërgesat e cekura nga paragrafi 1 dhe 2, ashtu si paraparë

me Ligjin Nr. 03/L-173, për Shërbime Postare dhe Direktivat e BE-së.
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Çka nënkuptojmë me shërbim të rezervuar ?

Shërbime të rezervuara; nënkuptohen shërbimet e kryera ekskluzivisht nga ofruesi i shërbimit
universal postar përkatësisht Operatori Publik Postar, e që nënkupton grumbullimin - pranimin,
përpunimin - sortimin, transportin dhe shpërndarjen – dorëzimin e dërgesave të thjeshta postare në
trafikun vendor dhe ndërkufitar deri në peshën e caktuar nga Rregullatori

Në cilat raste shërbimi postar nuk konsiderohet shërbim i rezervuar ?

Shërbimi postar i rezervuara; nuk konsiderohet si shërbim i rezervuar nëse ai realizohet – ofrohet
me tarifë – çmimin më të lartë se trefishi i çmimit bazë për kategori të njëjtë të shkallës së peshës së
shërbimit.

Çka nënkuptojmë me shërbime të veçanta ?

Shërbimet e veçanta; janë shërbime me të cilat dërguesi përkatësisht shfrytëzuesi konsumatori i shërbimit postar kërkon mënyrë të veçantë të dërgimit, bartjes dhe dorëzimit të
dërgesës, për të cilin shërbim paguan çmimin - taksën e veçantë postare ashtu si paraparë me tarifat
- çmimoren për shërbimet postare.
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Çka nënkuptojmë me dërgesë postare ?

Dërgesë postare; konsiderohet çdo dërgesë e adresuar dhe e mbyllur e formës përfundimtare, e
cila përmban komunikatë shkrimi, apo gjësende tjera pa/me vlerë të deklaruar, e cila si e tillë duhet
të pranohet, bartet - transportohet dhe shpërndahet – dorëzohet nga ofruesi i shërbimit postar.
Sipas rëndësisë dhe prioritetit të bartjes, dërgesat postare mundë të ndahen në:


Dërgesa të thjeshta;
dërgesa për të cilat nuk kërkohen shërbime
të veçanta:



Dërgesa të regjistruara;
dërgesa për të cilat kërkohen shërbime të
veçanta:

o
o
o
o
o
o

Letra;
Kartëpostalja (letërshkresa):
Shtypshkrimi;
Sekogrami;
Pako e vogël;
Aerogrami.

o
o
o
o
o
o
o

Dërgesa e porositur (R);
Dërgesa urgjente (U);
Dërgesa me vlerë (V);
Dërgesa me kundërpagesë (KD),
Pako/Kolia;
Urdhërpagesa postare ose telegrafike;
Posta e shpejtë (EMS) etj.

Kur dërgesa konsiderohet e thjeshtë ?

Dërgesa thjeshtë; është dërgesa postare e cila me rastin e pranimit në zyrën - pikën postare,
dërguesi ose shfrytëzuesi - konsumatori nuk kërkon ndonjë shërbim të veçantë nga operatori
postar, dhe nuk i lëshohet dëftesë mbi pranimin e saj, ndërsa me rastin e shpërndarjes - dorëzimit
nga marrësi nuk kërkohet të vërtetohet pranimi i saj.
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Kur dërgesa konsiderohet e regjistruar ?

Dërgesa e regjistruar; është dërgesë postare për të cilën shfrytëzuesi – konsumatori kërkon
mënyrë të veçantë të bartjes dhe dorëzimit, ndërsa operatori postar, me rastin e pranimit dërguesit
përkatësisht shfrytëzuesit - konsumatorit i lëshon dëftesën mbi pranimin e dërgesës, ndërsa nga
marrësi kërkohet të vërtetoj pranimin e saj me nënshkrimin e tij.

Çka nënkuptojmë me letër dërgesë ?

Letër dërgesa; është dërgesë e thjeshtë postare e cila përmban komunikatë shkrimi ose gjësende
tjera, ku më së shpeshti përdoret për komunikim të ndërsjellë, dhe pranohet me peshë deri dy (2)
kg.

Çka konsiderohet letër gjyqësore dhe letra me procedurë administrative dhe
kundërvajtëse?
Letra gjyqësore; dhe letra me procedurë administrative dhe kundërvajtëse, është dërgesë e cila
dërgohet nga gjykata ose organet tjera gjyqësore për të cilat kërkohet që të bëhet konfirmimi mbi
dorëzimin e saj. Letra me përmbajtje gjyqësore mund të jetë e regjistruar dhe urgjente;
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Çka konsiderohet kartëpostale ?

Kartëpostalja; është dërgesë e hapur e cila në anën e majtë është e dedikuar për shënimin të
tekstit, ndërsa në anën e djathtë është dedikuar për adresën e marrësit. Është e përpunuar nga letra
e fortë ose kartoni.

Çka konsiderohet Sekogram ?
Sekogrami; është dërgesa postare e cila është e dedikuar për persona të verbër dhe pranohet pa
pagesë deri në peshën shtatë (7) kg, ndërsa për shërbimet e veçanta paguhet taksa sipas tarifës –
çmimorës për shërbime postare.

Çka konsiderohet shtypshkrim ?

Shtypshkrimi; është dërgesë e hapur që përmban libra, gazeta ose revista të cilat mundë të
publikohet në treg rregullisht ose kohë pas kohe. Pranohen deri në peshën dy (2) kg, ndërsa në
rastet kur përmbajtja është e pandarë atëherë pranohen deri në pesë (5) kg. Shtypshkrimet të cilat i
dërgon dërguesi pa adresa të marrësit, konsiderohen si shtypshkrime të pa adresuara.
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Çka konsiderohet Pako e vogël ?

Pako e vogël; është dërgesa postar e adresuar e cila përmban mall ose sende tjera dhe pranohet
me peshë deri dy (2) kg, dhe i përgjigjet dimensioneve të parapara për letër.

Çka konsiderohet Pako ose Koli ?

Pako – Koli; është dërgesë e regjistruar me vlerë të deklaruar e cila përmban mall ose gjësende
tjera dhe duhet ti përgjigjet dimensioneve dhe peshës së paraparë për pako - koli.

Ç ka konsiderohet Urdhërpagesë ?

Urdhërpagesa; është dërgesë postare me të cilën dërguesi i dërgon marrësit sasi të caktuar të
hollash përmes postës duke shfrytëzuar rrjetin - infrastrukturën postare.
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Çka nënkuptojmë me shërbim korrier?

Shërbim korrier; nënkuptohet shërbimi i shpejtë postar i realizuar nga operatori postar sipas
kërkesës së dërguesit duke pranuar dërgesën drejtpërdrejt në adresën e tij, dhe dorëzohet
drejtpërdrejt në adresën e marrësit. Shërbimi korrier duhet të realizohet përmes një procesi i cili
nuk lejohet të ndërpritet me ndonjë aktivitet tjetër që nga pranimi deri tek dorëzimi i dërgesës, dhe
duke vepruar në çdo kohë sipas udhëzimeve të dërguesit.

Çka nënkuptojmë me dërgesë urgjente – shërbim ekspres ?

Dërgesë urgjente; (Shërbim ekspres) është dërgesë e atillë e cila i dorëzohet marrësit, me
prioritet të veçantë para dërgesave tjera, brenda orarit të caktuar për dorëzim të
dërgesave urgjente dhe në përputhshmëri me dispozitat e përgjithshme.
Çka nënkuptojmë me tarifa - çmime për shërbime postare ?

Çmimi – tarifa postare, është taksë – pagesë ose kompensim për kryerjen e shërbimit postar dhe
zakonisht paguhet e tëra me rastin e kërkesës për kryerjen e shërbimit postar, përkatësisht me
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rastin e pranimit të dërgesës në zyrën - pikën postare, por në raste të veçanta edhe nga marrësi i
dërgesës (Ref. shërbimet me kundërpagesë). Çmimi – taksa postare për kryerjen e shërbimit postar,
paguhet sipas tarifës – çmimorës së shërbimeve postare të përcaktuar nga operatori postar.
Çmimorja për shërbime postare është e publikuar në çdo zyrë - pikë postare, dhe përmban të gjitha
tarifat - çmimet e realizimit të shërbimeve postare.

Çka shërben Pulla Postare?

Pulla postare; është taksë - vlerë (shumë e paguar), e cila shërben për të treguar pagesën e taksës
postare, dhe vendoset në anën e djathtë të këndit të sipërm të faqes së adresës së dërgesës. Për
pagesën e taksës postare gjithmonë përdoren pullat të vlefshme dhe valide.

Çka shërben makina për frankim ?

Makinat për frankim; janë pajisje - mjete me të cilat bëhet frankimi i dërgesave postare, duke
shtypur shumën e taksës postare dhe vulosjen e dërgesës. Ato janë shumë të përshtatshme për tu
përdorur nga shfrytëzuesit e mëdhenj të cilët përpunojnë dhe dorëzojnë numër të madh të
dërgesave postare, si dhe për pranimin - përpunimin e dërgesave në zyra postare të mëdha. Makina
e frankimit zakonisht përmban gjurmët e pullës postare, datën, vendin dhe logon-shenjën e
operatorit.
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Çka shërben Vula Postare (datare) ?

Vula postare; shërben për vulosjen e dërgesave postare të dorëzuara në pikat - zyrat postare, për
zhvlerësimin e pullave postare në dërgesa, vulosjen e lejeve dhe dokumenteve tjera në shërbimin
postar.

Çka janë kutit postare ?

Kutit postare; janë pajisje - mjete me të cilat shërbehen shfrytëzuesit – konsumatorët, të cilët mund
të dorëzojnë (hedhin) dërgesat e thjeshta postare, respektivisht bëjnë dorëzimin e tyre për bartje
dhe dorëzim nga operatori. Kutit postare janë të mbyllura, dhe kanë konstruksione të caktuara dhe
shfrytëzuesve - konsumatorëve të shërbimeve postare, u mundësojnë qasje dhe dorëzim të lehtë të
dërgesave.
Ato vendosen në vende të përshtatshme dhe të frekuentuara si dhe në hyrje të zyrave postare. Secila
kuti postare duhet të ketë: kapakun që hapet për futjen e dërgesave, shenjën operatorit postar, dhe
kohën deri kur shfrytëzuesi - konsumatori mund të dorëzoj dërgesën në mënyrë që dërgesa të
bartet dhe dërgohet po të njëjtën ditë.
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Cilat janë obligimet e Operatorëve Postar në shërbimin postar ?
Operatorët postarë në përputhje me dispozitat ligjore dhe kushtet e licencës, janë të obliguar të
pranojnë, përpunojnë, bartin dhe dorëzojnë – shpërndajnë, nga shfrytëzuesit – konsumatorët, çdo
dërgesë postare e cila i përgjigjet kushteve dhe kriteret për pranim bartje dhe dorëzim.

Cilat janë obligimet e shfrytëzuesit – konsumatorit ?
Shfrytëzuesit - konsumatorët e shërbimeve postare janë të obliguar që çdo dërgesë postare ta
adresojnë, mbështjellin – ambalazhojnë, konform kushteve të parapara për adresim, mbështjellje ambalazhim, dhe të njëjtën ta dorëzojë në njërën nga zyrat – pikat postare, konform rregullave për
pranim.

Çka është ankesa – reklamacioni ?
Çdo konsumator i shërbimeve postare ka të drejtë ankese – reklamacioni lidhur me realizimin e
shërbimit postar. Ankesa – reklamacioni duhet ti paraqitet zyrës – pikës postare e cila ka pranuar
dërgesën ose cilës do zyre – pikë tjetër duke ofruar dëshmi mbi dorëzimin e saj.

Kur shfrytëzuesi - konsumatori ka të drejtë ankese – reklamacioni ?
Shfrytëzuesi – konsumatori ka drejtë ankese – reklamacioni nëse konsideron se;
o
o
o
o

shërbimi postar nuk i është kryer sipas rregullave për kryerjen – ofrimin e shërbimit
postar;
pas pranimit në zyrën postare dërgesa i është dëmtuar gjatë bartjes nga operatori postar,
pas pranimit në zyrën postare përmbajtja në dërgesë është pakësuar ose vjedhur;
dërgesa postare i është dorëzuar me vonesë.

Kur shfrytëzuesi - konsumatori nuk ka të drejtë ankese – reklamacioni ?
Konsumatori nuk ka të drejtë ankese – reklamacioni nëse nuk ka ndonjë dëshmi e cila
tregon (dëshmon) se dërgesa është pranuar nga operatori postar dhe nuk është dorëzuar
në përputhje me dispozitat ligjore.
Në cilat raste operatori postar mban përgjegjësi në shërbimin postar ?
Operatori i shërbimeve postare mban përgjegjësi për mos përmbushjen e kontratës së shërbimit
postar, ashtu si paraparë me dispozitat ligjore që nënkupton dëmtimet që janë shkaktuar në
dërgesë, mungesën e përmbajtjes, humbjen e dërgesës si dhe vonesën e dorëzimit të saj.

Në cilat raste operatori postar nuk mban përgjegjësi ?
Operatori postarë nuk mban përgjegjësi në fushën e shërbimit postar për:
o
o

dërgesat e thjeshta postare;
në qoftë se operatori dëshmon se humbja apo dëmtimi i dërgesës së regjistruar,
përkatësisht pakësimi ose humbja e përmbajtjes dhe tejkalimi i afatit për dorëzim është
shkaktuar si pasojë e shkaqeve të jashtme ose me faj të dërguesit.
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Si të parashtroni ankesë pranë ARKEP-it ?
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o

o

o

Në rast se ofruesi i shërbimeve (operatori) dështon që të mbështesë ankesën apo
kundërshtimin, apo nëse ofruesi i shërbimeve dështon që të marrë një vendim brenda
periudhës 15 ditësh, shfrytëzuesi fundor (konsumatori) mund të parashtrojë ankesë në
ARKEP brenda 15 ditëve të ardhshme;
Ankesa duhet të bëhet me shkrim dhe dorëzohet në ARKEP;
Pas pranimit të ankesës ARKEP, nuk do të ketë më shumë se 15 ditë për të mbledhur
informata dhe fakte me qëllim të marrjes së vendimit për pranimin ose refuzimin e ankesës;
Në rast se refuzohet ankesa ARKEP do të njoftoj me shkrim së bashku me arsyet e refuzimit;
Nëse është vendosur për pranimin e ankesës, atëherë ankesa do të shqyrtohet nga Sektori i
Shërbimit Postar (SSHP) dhe njësitë tjera përgjegjëse pranë ARKEP-it;
Shqyrtimi i ankesës duhet të përmbyllet brenda periudhës prej 30 (tridhjetë) ditëve nga
dita e vendosjes për pranim të ankesës, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe
sipas vendimit të ARKEP;
Pas shqyrtimit të ankesës dhe dosjes së lëndës, Sektori i Shërbimit Postar nxjerr
rekomandim për autoritetin drejtues të ARKEP-it;
Autoriteti drejtues i ARKEP do të nxjerr vendim mbi ankesën, në afat prej (pesëmbëdhjetë)
15 ditëve;
Vendimi është përfundimtar dhe me të vendoset për të gjitha çështjet e ngritura gjatë
zhvillimit të procedimit;
Vendimi do të lëshohet me shkrim dhe do të jetë detyrues për palët dhe i njëjti nga palët e
pakënaqura mund të apelohet në gjykatën kompetente në afat prej tridhjetë (30) ditësh nga
data e marrjes së vendimit;
Shfrytëzuesi fundor (konsumatori) ka të drejtë që drejtpërdrejti ti drejtohet dhe
parashtrojë ankesën tek Autoriteti pa shkuar fillimisht tek ofruesi i shërbimeve (operatori),
në këtë rast Autoriteti duhet të marrë veprime dhe masa për t’i pajtuar palët. Autoriteti
nuk do marrë parasysh ankesën nëse ofruesi i shërbimeve (operatori) propozon afat
në/brenda afatit të caktuar kohor nga Autoriteti marrëveshje kompromisi dhe shfrytëzuesi
fundor e pranon propozimin, apo nuk e refuzon afatin e caktuar nga Autoriteti;
Shfrytëzuesi fundor (konsumatori) i shërbimeve postare ka të drejtë që drejtpërsëdrejti t’i
drejtohet Gjykatës.
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Si të informoheni më tepër ?
ADRESA:

AUTORITETI RREGULLATIV I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE
Rruga; Mujo Ulqinaku Nr. 7, Lagjja Pejton, Prishtine 10000, Republika e Kosovës
Tel:
+ 381 (0) 38 212 345 ext. 28 555
Fax: + 381 (0) 38 212 399
E-mail:
info@arkep-rks.org
Web-faqe: www.arkep-rks.org

Mund të kontaktoni shërbimin e konsumatorëve pranë ARKEP-it nga ora: 08:00 deri në orën 16:00,
në numrin e telefonit: 0800 10 100 (linja pa pagesë).
Mund të na kontaktoni edhe përmes postës elektronike; info@arkep-rks.org.
Vizioni ueb faqen e ARKEP-it; www.arkep-rks.org; respektivisht aktet relevante për mbrojtën e
konsumatorit:
o
o
o
o

Ligji Nr. 03/L-173 për Shërbimet Postare;
Ligji Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike;
Rregullorja për Mbrojtjen e Konsumatorit dhe Fshehtësisë së Përdoruesve të Shërbimeve
Telekomunikuese;
Rregullorja për Procedurat e Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve;

Zyrtarët e ARKEP-it, janë të specializuar dhe të gatshëm që në çdo kohë të ju ndihmojnë.
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