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FJALA HYRËSE  

Valon PRESTRESHI 
Kryetar, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës 
 
Viti 2019, ishte viti i sukseseve të mëdha! Autoriteti Kosovar i Konkurrencës ishte shumë aktiv 
në të gjitha fushat të cilat janë të përcaktuara me Ligjin per Mbrojtjen e Konkurrencës. I’u 
është kushtuar një rëndësi e veçant pjesës së avokimit dhe ndërgjegjësismit akterëve të 
ndryshim të shoqërisë në fushen e politikave të konkurrencës.  
 
Kemi organizuar seminar, ligjerata dhe aktivitete të ndryshme në ngritjen e ndërgjegjësimit 
dhe avokimit. Në këtë kontekst kemi mbajtë ligjerime me student të nivelit bachelor dhe 
master në këto universitete (UBT, AAB, Riinvest), duke shpalosur rregullativen ligjore të 
Autoritetit Kosovar të Konkurrencës, duke elaboruar dhe spjeguar rastet e ndryshme dhe duke 
ua spjeguar harmonizimin e legjislacionin vendor të Konkurrencës me atë Auiquse të BE-së. 
Gjithashtu, kemi organizuar seminar ne fushën e konkurrencës edhe nëpër komuna të Kosovës, 
për ngritjen e ndërgjegjësimit në nivel lokal. 
 
Ndërsa nga fusha bashkëpunimit ndërkombëtar dhe vendor, Autoriteti Kosovar I Konkurrencës 
ka arritur që të nënshkruaj Memorandum të Bashkëpunimit me Autoritetin e Konkurrencës së 
Austrise, ka participuar nëpër forume të ndryshme të Konkurrencës (RCC-OECD, 
Bundeskartellant, etj) 
 
Nga aspketi i rasteve, Autoriteti Kosovar i Konkurrences gjate vitit 2019 ka trajtuar raste të 
ndjeshme, dhe të interesit të gjithëmbarshem shoqërorë. Ndër rastet më të mëdha që ka 
trajtuar AKK ishte rasti i derivateve të naftës, rasti i sigurimeve, rasti i unifikimit të çmimeve 
të barnave, rasti i barit Imatinib – ne tenderin Publik te Ministrisë së Shëndetësisë, gjithashtu 
ka lejuar katër (4) perqendrime dhe bashkime në tregje të ndryshme, duke kontribuar në rritjen 
e buxhetit të shtetit për 12,000.00 (euro). 
 
Nga aspketi i dhënjes së mendimeve profesionale, Autoriteti ka ofruar numër rekord 
institucioneve qendrore dhe lokale në fusha të ndryshme të tregut. Në fushën e TPL të 
sigurimeve, Autoriteti ka ofruar mendim profesional BQK-së, ne fushën e arkave fiskale, 
Autoriteti ka ofruar mendim profesional ATK-së, ne fushën e Kiosqeve të Prishtinës, Autoriteti 
ka ofruar mendim profesional Komunës së Prishtinës dhe mendime tjera. Në një masë të 
kënaqshme mendimet profesionale të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës janë zbatuar nga 
institucionet shtetërore.  
 
Ne menyre te gjeresishme dhe hollesishme me posht jane te pasqyruar aktivitetet tjera te 
Autoritetit Kosovar te Konkurrences.  
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

Në përputhje me detyrimin ligjor, Autoriteti Kosovar i  Konkurrencës (AKK) raporton çdo vit në 
Kuvendin e Kosovës. Raporti Vjetor për vitin 2019 i përshkruan aktivitetet e AKK-së në vitin 
paraprak dhe informon institucionet përkatëse, operatorët ekonomikë dhe të gjithë akterët 
profesionistë rreth funksionimit të AKK-së, duke i siguruar lidhur me transparencën e punës së 
tij dhe ndërgjegjësimin e ngritur për kulturën e konkurrencës në Republikën e Kosovës.  
 
Organizimi i brendshëm dhe funksionimi i AKK-së janë përcaktuar në Statutin e tij, i cili është 
miratuar nga Kuvendi i Kosovës dhe me Rregulloren per Organizimin e Brendshem dhe 
Sistematizimin e vendeve te punes. 
 
Komisioni i AKK-së është organ kolegjial që menaxhon me  punën e Autoritetit,  përbëhet nga 
pesë (5) anëtarë, njeri prej të cilëve është kryetar i Komisionit.  

 
Kryetari i Komisionit  udhëheq  organizon dhe drejton punën dhe veprimtarinë e Autoritetit dhe 
është përgjegjës për punën profesionale të Autoritetit. 
 
Komisioni miraton vendimet e tij në mbledhjet e tij, me shumicën e votave, ku asnjë anëtar i 
Komisionit nuk mund të abstenojë nga votimi. Vendimet mund të merren vetëm nëse në seancë 
janë të pranishëm kryetari ose zëvendëskryetari i Komisionit dhe së paku dy anëtarë të tjerë 
të tij. 
 
Fushëveprimi i AKK-së konform Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës trajton tri (3) shtyllat 
kryesore të keqperdorimit apo shtremberimit të konkurrencës: 1. Marreveshjet e ndaluara – 
Kartelet, 2. Abuzimi me Poziten Dominuese, 3. Përqendrimet apo bashkimet. 
 
Autoriteti Kosovar i Konkurrences, gjitashtu ka hartuar dhe aprovuar Strategjine 2020-2023 dhe 
si pjese perberse te kesaj strategjia ka hartuar edhe planin e veprimit. Te bashkagjitur me kete 
dokument i gjeni keto dy dokumenti. 
 
Gjate vitit 2019, Komisioni i AKK-se ka zhvilluar proceduren rekrutuese te drejtorit te 
pergjithshem dhe te dy inspektoreve hetues per fuqizimin e kapaciteteve funksionnale.  
 
Përveç aktiviteteve të AKK-së për zbatimin e rregullave të Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, 
AKK gjithashtu ka qenë në mënyrë aktive e përfshirë edhe në avokimin e konkurrencës.  
 
Në kuadër të aktiviteteve primare në fushën e konkurrencës në vitin 2019, AKK ka zgjidh 
nentembedhjete raste (19) raste, ka monitoruar pesë (5) tregje dhe ka tre (3) inicime te 
procedures hetimore 

 
Periudha e raportimit dhe sidomos pjesa e parë e vitit 2019 shënoi një aktivitet në rritje të 
AAK-së në fushën e kompletimit të legjislacionit sekondar, i cili është një rezultat i 
drejtpërdrejtë i konsolidimit global të Autoritetit dhe forcimit të rolit të tij rregullativ.  

 
Të gjeturat kryesore të monitorimit të tregut nga ana e  AKK-së publikohen rregullisht në 
përputhje me politikën e saj të transparencës dhe me qëllim të promovimit të efekteve të 
vendimeve, opinioneve dhe veprimtarive të tjera brenda komunitetit të biznesit, 
konsumatorëve, autoriteteve të administratës publike, akademikëve, ekspertëve dhe publikut 
të gjerë. 
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KORNIZA LIGJORE 

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës është i ngarkuar për zbatimin e këtyre akteve ligjore dhe nën 
ligjore, e të cilat janë:  

Ligjet 1. Ligji Nr. 03/L-229 për Mbrojtjen e Konkurrencës; 

2. Ligji Nr. 04/L-226 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-229 

për Mbrojtjen e Konkurrencës; 

3. Ligji nr. 05/L -031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative 

Statuti 1. Statuti i Autoritetit Kosovar të Konkurrencës Nr. 04-V-312 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udhëzimet 
Administrative 

1. Udhëzimi Administrativ Nr. 04/2012 për formën dhe përmbajtjen e 

legjitimacionit; 

2. Udhëzimi Administrativ Nr. 05/2012 për kriteret dhe kushtet për 

caktimin e marrëveshjeve me vlerë të vogël; 

3. Udhëzimi Administrativ Nr. 06/2012 për mënyrën e paraqitjes së 

kërkesës dhe kriteret për konstatimin e përqendrimit të 

ndërmarrjeve; 

4. Udhëzimi Administrativ Nr. 07/2012 mbi kriteret për lirimin ose uljen 

e masës administrative; 

5. Udhëzim Administrativ Nr. 02-2017 për përjashtimin grupor të 

marrëveshjeve horizontale; 

6. Udhëzim Administrativ Nr.03-2017 mbi përjashtimet grupore të 

marrëveshjeve vertikale të ndërmarrësve; 

7. Udhëzim Administrativ Nr. 04-2017 për përjashtimet grupore të 

marrëveshjeve në sektorin e transportit; 

8. Udhëzim administrativ Nr. 05-2017 për përjashtimet grupore të 

marrëveshjeve në sektorin e sigurimeve 

9. Udhëzim Administrativ Nr. 06-2017 për përjashtimin grupor të 

marrëveshjes për d.s.a.m. 

10. Udhëzimi Administrativ Nr. 01/2018 mbi kriteret për shqiptimin e 

masës së sanksioneve administrative; 

11. Udhëzimi Administrativ Nr. 02/2018 mbi mënyrën dhe kriteret për 

konstatimin e tregut përkatës – relevant; 

 
 
 
Rregulloret 

1. Rregullore Nr. 04/2018 e punës së Komisionit të Autoritetit Kosovar të 

Konkurrencës; 

2. Rregullore nr. 03/2018 për organizimin e brendshem dhe 

sistematisimin e vendeve te punes 

3. Rregullore Nr.01-2017 për procedurën hetimore të AKK-së; 

4. Rregullore nr. 02/2019 për kategoritë e marrëveshjeve të specializimit 

5. Rregullore nr. 01/2019 për disa kategori të marrëveshjeve të kërkimit 

dhe zhvillimi 

 
 
Memorandumet 

1. MOU me Republiken e Shqipërisë 
2. MOU me Republiken e Maqedonisë së Veriut 
3. MOU me Republikën e Kroacisë 
4. MOU me Republikën e Turqisë 
5. MOU me Republikën e Bulgarisë 
6. MOU me Republikën e Austrisë 
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Në bashkëpunim me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Komisioni i AKK-se ka hartuar koncept 

dokumentin per Ligjin e Ri per Mbrojtjen e Konkurrences i cili pritet te aprovohet ne kuvend 

gjate vitit 2019.  

 

PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT 

 
Autoriteti Kosovar i Konkurences  në zbatim të rregullave te MSA-së, sipas të cilit është 
parashikuar detyrimi dhe angazhimi që ka Shteti i Kosoves për përafrimin e legjislacionit me 
atë europian, përgjatë vitit 2019 ka vijuar këtë proces, duke synuar që kuadri ligjor në fushën 
e konkurrencës, të shkojë gradualisht drejt përafrimit të plotë me legjislacionin europian.   
 
Autortiteti Kosovar  e konsideron shumë të rëndësishëm, jo vetëm procesin e përafrimit të këtij 
legjislacioni, por edhe shkallën e zbatueshmërisë së rregullave dhe dispozitave përkatëse.   
Aktet e miratuara, në nivel sekondar nga Komisioni i Konkurrencës gjatë vitit 2019, kanë synuar 
zbatimin e drejtimeve kryesore të politikave të konkurrencës, me qëllim që ato t’i vijnë në 
ndihmë dhe të lehtësojnë procedurat dhe kohëzgjatjen e tyre në sektorin e  biznesit.  
 
Autoriteti ka kompletuar Koncept Dokumentin e Ligjit per Mbrojtjen e Konkurrences i cili po 
ashtu eshte aprovuar edhe nga Qeveria. Ky koncept dokument ka te inkorporuar brenda tije 
principet, rregullat dhe dispozitat bazike te BE-se per konkurence nga Traktati për Funksionimin 
e BE-së. Gjithashtu pjesërisht ka transponuar Rregulloren e Këshillit 1/2003/KE, Rregulloren e 
Komisionit (KE) nr. 773/2004, dhe Rregulloren e Këshillit 139/2004/KE (të ashtuquajturat 
“Rregulloret bazë të konkurrencës”).  
 
Gjatë vitit 2019 Autoriteti Kosovar i Konkurrencës ka vazhduar me nxjerrjen e rregulloreve të 
reja siq jane: 
 

 Rregullore per kategorite e marreveshjeve te specializimit dhe  
 

o Objekt i kësaj rregulloreje janë të gjitha marrëveshjet që janë lidhur nga 
ndërmarrjet dhe që kanë të bëjnë me kushtet në të cilat ato specializohen për 
prodhimin e të mirave dhe/ose ofrimin e shërbimeve që duhet të jenë përfshirë 
në fushën e zbatimit të kësaj rregulloreje. Përjashtimi do të zbatohet edhe për 
dispozitat e atyre marrëveshjeve të specializimit të cilat nuk kanë specializimin 
objektiv primar të tyre, por që janë të lidhura direkt me zbatimin, si dhe me 
probleme blerjeje, ose/dhe marketingu. 

 Rregullore per disa kategori te marreveshjeve te kërkimit dhe zhvillimit 
 

o Qëllimi i kësaj Rregulloreje është që të përcaktojë marrëveshjet e kërkimit dhe 
zhvillimit të cilat përjashtohen, të vlerësojë ndikimin e këtyre marrëveshjeve në 
tregun përkatës, si dhe të përcaktojë rastet kur këto marrëveshje nuk janë 
objekt i përjashtimit. 
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PËRSHKRIMI I INSTITUCIONIT  

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës është themeluar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me datë 

07 nëntor 2008, në bazë të Ligjit për Konkurrencën Nr. 

2004/36.    

               

Autoriteti është person juridik me autorizime publike i cili në 

mënyrë të mëvetësishme dhe të  pavarur i kryen punët duke 

u bazuar në dispozitat e Ligjit Nr. 03/L-229 për Mbrojtjen e 

Konkurrencës dhe në dispozitat e Ligjit Nr. 04/L-226 për 

ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-229 për Mbrojtjen 

e Konkurrencës.  

 

Qëllimi i mbrojtjes së konkurencës është para së gjithash 

krijimi i përfitimeve për konsumatorët dhe krijimi i kushteve 

të barabarta për të gjitha bizneset në treg,  të cilat duke u 

sjellur në pajtim me rregullat ekzistuese dhe duke garuar në 

treg me cilësitë, çmimet  dhe inovacionet e produkteve dhe 

shërbimeve të tyre, i kontribuojnë zhvillimit të përgjithshëm 

të ekonomisë.  

 

Kur kemi të bëjmë me ndërmarrësit dhe sjelljet e tyre 

antikonkurruese, si për shembull lidhja e Marrëveshjeve me 

konkurrentët për çmimet, abuzimi me pozitën dominuese ose 

kontrolli i përqendrimeve, pra bashkimi dhe zmadhimi i 

ndërmarësve, Autoriteti e bënë vlerësimin e sjelljeve të tilla i ndëshkon shkelësit e rregullave 

dhe ju dërgon mesazhe unike të gjithë pjesëmarrësëve në treg. Pra iniciativat e lira të  

ndërmarrësve nuk guxojnë të kufizohen, por zhvillimi i tyre kryhet sipas rregullave rigoroze të 

konkurrencës në treg, të cilat nuk janë  vetëm represive, por edhe parandaluese. 

 

Një nga detyrat më të rëndësishme të Autoritetit është promovimi i  kulturës së konkurrencës 

dhe hetimi i veprimeve te ndermarrjeve te cilat shtremberojne dhe kufizojne konkurrencen e 

lire dhe efektive. 

  

Qëllimi ynë është që t’i kontribuojmë mirëkuptimit të problemit të konkurrencës në treg  në 

të gjitha strukturat e Autoriteteve ekzekutive, legjislative e gjyqësore dhe të marrim pjesë në 

ndryshimet e tyre, si dhe ta informojmë administratën shtetërore, por edhe shtresat e gjëra të 

qytetarëve, lidhur me fenomenet të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen e konkurrencës.  

 

Nga konkurrenca në fund të fundit përfitojnë të gjithë: konsumatorët, bizneset dhe ekonomia 

në tërësi. Ajo ofron një ofertë dhe cilësi më të mirë si dhe çmime më të ulëta të produkteve 

dhe shërbimeve, e inkurajon inovacionin dhe ndikonë në rritjen ekonomike.    

Andaj edhe rritja e ndërgjegjësimit për nevojën e promovimit të saj është detyrë e jona. 
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FUSHËVEPRIMI QË MBULON INSTITUCIONI 

 

STRUKTURA ORGANIZATIVE E AUTORITETIT 

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës përbëhet nga Komisioni që është organ kolegjial 

vendimmarrës dhe Sekretariati që e përbëjnë nëpunësit civil si staf profesional dhe mbështetës.  

 

STRUKTURA ORGANIZATIVE E SEKRETARIATIT 

Sekretariati i Autoritetit është organ administrativ i ngarkuar me ligj për të kryer 

monitorimin dhe hetimin e rasteve për të siguruar konkurrencën e lirë dhe efektive në treg. 

Sekretariati pas monitorimit dhe hetimeve harton raportet të cilat paraqiten pranë Komisionit 

për vendimmarrje.  

 

Sekretariati përbëhet nga dy Departamente: 

 

1. Departamenti Juridik dhe Administratës 

Zhvillon politikat kadrovike dhe planet e Autoritetit për menaxhimin e personelit,  

koordinon procesin e hartimit të legjislacionit primar dhe sekondar në bashkëpunim të ngushtë 

me Komisionin, Sekretarin dhe Drejtorët e Departamenteve, siguron përputhshmërinë e ligjeve 

dhe akteve nënligjore të propozuara nga Autoriteti me legjislacionin e Bashkimit Evropian 

(Acquis Communautaire) si dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë.  

 Ky Departament në bashkëpunim me Komisionin, Sekretarin dhe Drejtorët e 

Departamenteve përgatit planifikimin e buxhetit sipas kategorive ekonomike, siguron 

përgatitjen dhe dorëzimin me kohë të KASH-it, SZHMB-së, planit të keshit, pasqyrave e 

raporteve financiare, barazimet me Thesarin, regjistrimin e të hyrave, si dhe siguron e 

mbikëqyr shërbimet teknike si mirëmbajtjen, servisimin dhe regjistrimin e rregullt të 

automjeteve, regjistrimin dhe mirëmbajtjen e pasurisë së Autoritetit në përputhje me 

legjislacionin në fuqi, etj. Ky Departament ka 6 të punësuar dhe ka nevojë edhe për 1 zyrtarë 

të lartë ligjor. 

 

2. Departamenti i Mbikëqyrjes së Tregut 

Mision kryesor ka hetimin e shkeljeve të konkurrencës në treg, ruajtjen dhe rivendosjen e 

konkurrencës së lirë dhe efektive në treg, sipas përcaktimeve të Ligjit për Mbrojtjen e 

Konkurrencës dhe akteve nënligjore që dalin nga ky ligj.  

 Ky Departament synon që nëpërmjet zbatimit të procedurave hetimore të parashikuara 

me ligj, të mbikëqyr tregun dhe të propozojë masat e duhura për rivendosjen e konkurrencës 

në rastet e pengimit, kufizimit apo shtrembërimit të saj në treg, mbikëqyrë hetimin e tregjeve 

ku shfaqen praktikat anti-konkurruese, si ato të abuzimit me pozitën dominuese në treg, 

marrëveshjet e ndaluara dhe nëpërmjet përqendrimeve që krijojnë apo forcojnë pozitën 

dominuese pas përqendrimit, ruan konfidencialitetin zyrtar dhe tregtar për informacionet e 

dokumentuara, të marra nga bizneset dhe nga institucionet publike, entet rregullatore, 

shoqatat profesionale e tregtare dhe palë të tjera të përfshira ose jo nën hetim, etj.  

 Ky Departament ka 4 divizione (dv. Anti-Kartel, dv. i Pozites Dominuese, dv. i 

perqendrimeve dhe dv. i analizes, metedologjise dhe te drejtave ekskluzive). 

https://www.google.com/search?q=Acquis+Communautaire&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjeh93Gg4DaAhVGiiwKHVF-DHwQkeECCCQoAA
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RASTET E TRAJTUARA PËR PERIUDHËN RAPORTUESE 

1. MARREVESHJET E NDALUARA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PËRQENDRIMET 
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RASTI 1 - IMATINIB 

MESYLATE 400 MG NË 
MINISTRINË E SHËNDETËSISË 

Pretendimet ishin se mund te kete nje marreveshje te ndaluar
ne procesin e tenderit publik te Ministrise se Shendetesise
ndermjet ofertueseve te ketij bari. Nga kendeveshtrimi i
Konkurrences, ky rast eshte trajtuar si BIDRIGGING apo
manipulim me oferta, konkretisht nëse ndërmarrjet kanë
zbatuar parimin e Rotacionit (BidRotation) për të fituar
kontratat në tenderët publik në Ministrinë e Shëndetësisë.Rasti 2 - Transportuesit 

(AUTOBUSËVE) TË 
UDHËTARËVE NË 

RELACIONIN PRISHTINË –
LIPJAN

Sipas ankesave te qytetareve, pretendimet ishin se kompanite e
Autobuseve te realcionit Prishtine Lipjan i kane rritur dhe fiksuar
cmimet e biletave me marreveshje. Por pas konsultimeve me
zyrtarët e AKK-së kanë shfuqizuar marrëveshjen dhe çmimet e
biletave do të caktohen bazuar në ofertë dhe kërkesa në tregun
përkatës.Autoriteti kete marreveshje e ka cilesuar se nuk ka
impakt ne treg, dhe e ka mbyllur rastin.

RASTI 3 - Ç'RREGULLIMI I 
KONKURRENCËS NË TREGUN 

E DERIVATEVE TË NAFTËS.
Bazuar në shqetësimet e ngritura nga opinioni publik, përmes
mediave dhe shoqëria civile rreth pretendimeve të tyre për
marrëveshje të ndaluar apo praktikë të bashkërenduar në mes
të ndërmarrjeve të cilat merren me tregtimin me derivate të
naftës në shitjen me shumicë dhe pakicë të naftës dhe benzinës
në territorin e Republikës së Kosovës, Komisioni i AKK-së në
mbledhjen e mbajtur me datë 24.12.2018, ka vendosur për
monitorimin në tregun e sektorit të naftës (nënprodukti:
Eurodiesel dhe Benzinë).

RASTI 4 - MINISTRIA E 
ADMINISTRATËS PUBLIKE 
(KONTRATA KORNIZË) PËR 

SHËRBIME

Gjate vitit 2019 Autoriteti ka zhvilluar disa takime me palet ne
procedure Telekom, FSK, dhe MAP mbi aspektet e zhvillimit
procedural te AKK-se. DMT ka analizuar kornizen ligjore te kesaj
fushe, kontratën kornize për shërbime të telefonisë mobile,
fikse, GPRS, të dhëna për institucione të ndryshme në Kosove,
duke pasur parasysh mbrojtjen dhe ruajtjen e parimeve të
konkurrencës së lirë dhe efektive. Lenda eshte ne procedure
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RASTI 1 - IPKO 
TELECOMMUNICATIO

N MBI VISION TV 
SH.P.K

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës me datë 22.01.2019 ka
pranuar kërkesën për Njoftimin e Përqendrimit, nga IPKO
Telecommunication, me numër të regjistrimit të biznesit
70064420 dhe me adresë të regjistruar në Rruga “Zija
Shemsiu” Nr.34,10000, Prishtinë mbi Vision TV Sh.P.K me
numër të regjistrimit te biznesit 70965380 dhe me adresë
biznesit 70965380 dhe me adresë të regjistruar në Rruga
Zahir Pajaziti ,11000 Podujevë.Nga transaksioni nuk do të
rezultojnë efekte negative për konkurrencën e rrjedhimisht
për konsumatorët në Republikën e Kosovës, sepse qarkullimi
i targetit është modest, gjithashtu veprimtaria e tij shtrihet
vetëm në dy komuna ( Podujevë dhe Vushtrri) të Republikës
së Kosovës.

Rasti 2 - COCA-COLA  
HBC - SERBI MBI  

BAMBI A.D.

Me datë 08.03.2019 Autoriteti ka pranuar kërkesën e
Njoftimit për Përqendrim nga Coca-Cola HBC, Industrija e
Pijeve Joalkoolike, d.o.o.,Beograd - Serbi, mbi Bambi a.d.,
Koncern për Prodhimin dhe Shitjen e Produkteve
Konditorike/Ëmbëlsirave, Požarevac-Serbi. Autoriteti
vlerëson se ky përqendrim nuk ka mbivendosje horizontale
ose efekte vertikale sepse ndërmarrjet operojnë në dy
tregje të ndryshme, përqendrim i dy kompanive në industri
të ndryshme

Rasti 3 - LEJIMIN E 
PËRQENDRIMIT 

(POZAVARAVALNICA 
SAVA D.D. DHE 

ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV D.D.)

Me datë 06.09.2019 Autoriteti ka pranuar kërkesën e
Njoftimit për Përqendrim të Pozavarovalnica Sava d.d. dhe
ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., për fitimin e kontrollit të
përbashkët mbi Diagnostični center Vila Bogatini d.o.o. ,
me adresë në Pod Skalo 4, 4260 Bled. Autoriteti shqyrtoi
dhe arriti në përfundimin se nuk ka efekte negative nga
realizimi i këtij përqendrimi sepse asnjëri nga
pjesëmarrësit në përqendrim nuk vepron në tregun e
njëjtë relevant dhe në mes tyre nuk ka marrëveshje
horizontale, rrjedhimisht asnjëri nga pjesëmarrësit nuk
vepron në tregun në të cilin rëniet dhe ngritjet, në raport
me tregun në të cilin vepron pjesëmarrësi tjetër i
përqendrimit nuk ka lidhje vertikale.dhe transaksioni nuk
do të këtë efekt në konkurrencë, në Republikën e Kosovës.

Rasti i 4 - LEJIMIN E 
PËRQENDRIMIT 

(POZAVARAVALNICA 
SAVA D.D. DHE 

ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV D.D. ZTSR 

D.O.O)

Me datë 06.09.2019 Autoriteti ka pranuar kërkesën e
Njoftimit për Përqendrim të Pozavarovalnica Sava d.d. dhe
ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., për fitimin e kontrollit të
përbashkët mbi Diagnostični center Vila Bogatini d.o.o. , me
adresë në Pod Skalo 4, 4260 Bled. Autoriteti shqyrtoi dhe
arriti në përfundimin se nuk ka efekte negative nga realizimi
i këtij përqendrimi sepse asnjëri nga pjesëmarrësit në
përqendrim nuk vepron në tregun e njëjtë relevant dhe në
mes tyre nuk ka marrëveshje horizontale, rrjedhimisht
asnjëri nga pjesëmarrësit nuk vepron në tregun në të cilin
rëniet dhe ngritjet, në raport me tregun në të cilin vepron
pjesëmarrësi tjetër i përqendrimit nuk ka lidhje
vertikale.dhe transaksioni nuk do të këtë efekt në
konkurrencë, në Republikën e Kosovës.
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3. MENDIMET PROFESIONALE 

Rasti 1 REKOMANDIM 

NDAJ ODËS SË 

AVOKATEVE 

Odën e Avokatëve, që të shfuqizojë Vendimin 

Nr.579/2018, lëshuar nga Këshilli Drejtues i Odës së 

Avokatëve të Kosovës, datë 10.04.2018. me të cilin 

kufizohet ofrimi i shërbimeve të avokatëve të regjionit, në 

Komunën e Mitrovicës.  

 

Oda e Avokatëve duhet, që të ofroj kushte të barabarta për 

transaksione të njëjta me operatorët tjerë ekonomik, duke i 

vendosur të njëjtët në gjendje të favorshme konkurruese 

përmes mekanizmave ligjorë, në respektim të ekonomisë së 

tregut me konkurrencë të lirë, të përcaktuara me 

Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe Ligjin për 

Mbrojtjen e Konkurrencës,  

Sepse 
 

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës, vlerëson se në këtë rast 

kufizohet konkurrenca ndërmjet avokatëve si (ofrues të 

shërbimeve) në Republikën e Kosovës, ndërsa 

klientëve/konsumatorëve i’u imponohet zgjedhja e të 

njejtëve brenda një zone të caktuar gjeografike, prandaj nga 

pikëpamja e konkurrencës, ligjet dhe rregulloret që 

kufizojnë numrin e operatorëve ekonomik në tregun 

relevant dhe kufizimin e marrjes së shërbimeve, nuk janë 

në përputhje me rregullat  e konkurrencës.  

 

Gjithashtu, Ligji Nr. 04/L-226 për ndryshimin dhe 

plotësimin e Ligjit nr. 03/l-229 për Mbrojtjen e 

Konkurrencës, i cili përcakton qartë definicionin e 

ndërmarrjes, e rrjedhimisht  edhe pozicionin e shtetit në 

raport me këtë definicion, citojmë: Ndërmarrje – është 

çdo aktivitet biznesor pavarësisht mënyrës së organizimit 

ose formës së menaxhimit, ndërmarrësi publike e themeluar 

për kryerjen e aktiviteteve për interes publik si dhe çdo 

person tjetër fizik ose juridik apo autoritet shtetëror që 

kryen aktivitet ekonomik pavarësisht se a konsiderohet apo 

jo subjekt afarist. 

Andaj, lidhur me këtë Rekomandojmë Odën e Avokatëve 

që të shfuqizoj Vendimin Nr. 579/2018, lëshuar nga 

Këshilli Drejtues i Odës së Avokatëve të Kosovës,datë 

10.04.2018, me qëllim shmangien e kufizimeve të 

konkurrencës në tregun e shërbimeve të avokatisë, si dhe 

dhënien e mundësisë, që të gjithe avokatët  të kenë në 

angazhimin ex-officio. 

Rasti 2 MENDIM 

PROFESIONAL PËR 

ARKEP 

Pas analizës dhe vlerësimit të rrethanave të rastit/gjendjes 

faktike, vlerësimit të Kontratës se Bashkëpunimit Afarist e 

lidhur ndërmjet ‘’Kujtesa NET SH.P.K’’ ofrues i 
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shërbimeve të caktuara në tregun e telekomunikacionit dhe 

tregun e mediave,  dhe  DARDAFON.NET LLC ofrues i 

shërbimeve të caktuara ne tregun e telekomunikacionit, 

qëllimi i se cilës është bashkëpunimi afarist për futjen në 

treg të një produkti të përbashkët, për klient i njohur si  

"Kutiza” Komisioni i Autoritetit Kosovar të Konkurrencës;  

 

Konstaton se,  

 

Kjo formë e kontratës së bashkëpunimit, nuk bie ndesh me 

rregullat e konkurrencës në tregjet përkatëse, në pajtim me 

dispozitat e Ligjit Nr. 03/L-229 për Mbrojtjen e 

Konkurrencës, 

 

Dhe, si e tillë; 

 

Ka për qëllim që, vetëm për disa funksione të veçanta të 

tregut si shpërndarja, ofrimi i shërbimeve ose reklamimi, 

përmirësimin e sistemit te shitjes/distribuimit  të 

produkteve. Konsumatorët kanë benefit nga kjo formë e 

marrëveshjes, konkurentëve apo konsumatorëve nuk ju 

obligohen kufizime, përmes së cilave arrihet ndonjë qëllim 

dhe nuk ka eliminim  të konkurrencës në raport me pjesën 

tjetër të shërbimeve, rrjedhimisht nuk përbën kufizim apo 

ç’rregullim në vetvete. 

Rasti 3 MENDIM 

PROFESIONAL PER 

MINISTRINE E 

SHENDETESISE 

Komisioni i Autoritetit Kosovar të Konkurrencës mbështet 

draftin e Udhëzimit Administrativ për përcaktimin e 

çmimeve të produkteve dhe pajisjeve medicinale i cili 

synon një përmirësim të dukshëm në krahasim me “status 

quo-n” ekzistuese në këtë sektor. 

 

Draft - Udhëzimi Administrativ për rregullimin e çmimeve 

për produkte dhe paisje medicinale do të bëj përcaktimin e 

tavaneve, unifikimin, si dhe rregullimin e çmimeve të 

produkteve dhe paisjeve medicinale.   

 

Komisioni i Autoriteti Kosovar të Konkurrencës, 

konsideron se në princip fiksimi i çmimeve është në 

kundërshtim me Ligjin për Mbrojtjen e Konkurrencës Nr. 

03/L-229 si dhe nenet 101 dhe 106 të TFEU-së, nëse 

aplikohet nga ndërmarrjet dhe/ose nga qeveria/parlamenti 

nëpërmjet legjislacionit. Përjashtim nga zbatimi i rregullave 

të konkurrencës i jepet shërbimeve të interesit publik gjë që 

është e përshtatshme për qellimin e këtij Draft - Udhëzimi 

Administrativ.  
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Rregullimi në sektorin farmaceutik përmes Udhëzimit 

Administrativ mund të ndikoj në konkurrencën që 

zhvillohet në treg. Në parim, dispozitat përkatëse mund të 

justifikohen nga këndvështrimi i qëllimeve të mbrojtjes 

shëndetësore (p.sh. sigurimi i një furnizimi të sigurt dhe me 

cilësi të lartë të produkteve medicinale në të gjithë 

Republiken e Kosovës). Megjithatë, kjo mund të justifikojë 

vetëm rregulloret/Udhëzimet e tilla që i shërbejnë këtij 

objektivi në mënyrë adekuate dhe në mënyrë proporcionale.  

 

Megjithatë ky Udhëzim Administrative ka nevojë për 

përmirësime signifikante duke i marrë parasyesh praktikat 

më të mira Evropiane andaj, Autoriteti Kosovar i 

Konkurrencës i rekomandon Ministrisë së Shëndetësisë që 

t’i merr në konsideratë këto praktika:  

 

Bazuar në praktikat më të mira Euvropiane vendosja e 

çmimeve fikse në produktet medicinale të cilat nuk kanë 

nevoj për përshkrim të mjekut, nuk duhet të fiksohen (të 

ashtuquajtura OTC),  

 

Ministria e Shëndetësisë duhet të aplikoj mekanizmat 

“Claw-Back”, atëhere kur çmimet e medikamenteve të 

rimbursueshme ulën. 

Nëse ky udhëzim administrativ nuk e arrinë qëllimin e 

synuar në sektorin farmaceutik, dhe ç’rregullon 

konkurrencën në një masë të konsiderueshme, atëhere 

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës ex-post do të bëjë një 

hetim të tregut përkates për të vlerësuar nëse fiksimi i 

çmimit ka pasur impakt në strukturën e tregut, aktivitetet e 

ndërmarrjeve dhe konsumatorëve në treg. 

Rasti 4 REKOMANDIM PER 

KOMUNEN E 

PRISHTINES 

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës (tutje ref. Autoriteti), 

rekomandon Komisionin Vlerësues të Ofertave për 

Dhënien në Shfrytëzim të Pronës së Paluajtshme në 

Komunën e Prishtinës, i caktuar me Vendimin 01-020/04-

194122/18, të datës 08.08.2018 nga Kuvendi i Komunës së 

Prishtinës, të rishikoj kushtet dhe kriteret e përcaktuara në 

Njoftimin Publik, të datës 15.06.2019, për Dhënien e 

Pronës së Palujtshme, në Shfrytëzim Afatshkurtër për 

Periudhën 15 vjeqare, për qoshqe. 

 

Autoriteti, konstaton se çdo kufizim ligjor apo faktik 

përmes kushteve dhe kritereve të caktuara për operatorët të 

cilët janë potencial për tu angazhuar në një veprimtari në 

një treg të caktuar nuk është e dëshirueshme, në zbatim të 

politikave të Konkurrencës. 
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Komisioni i lartëcekur në paragrafin (I) të këtij dispozitivi, 

duhet të ofroj kushte të barabarta për transaksione të njëjta 

për operatorët ekonomik, duke i vendosur të njejtët në 

gjendje të favorshme konkurruese përmes mekanizmave 

ligjorë. 

Rasti 5 MENDIM 

PROFESIONAL PER 

ADMINISTRATEN 

TATIMORE TE 

KOSOVES 

AUTORITETI KOSOVAR I KONKURRENCËS (tutje 

ref. AUTORITETI) konstaton se mos zbatimi i 

Udhëzimit Administrativ i Ministrisë së Financave - Nr. 

02/2018, për Shfrytëzimin e Pajisjeve Elektronike dhe 

Sistemeve Fiskale e  dobëson  presionin konkurrues nga ana 

e Administratës Tatimore e Kosovës nisur nga gjendja 

aktuale e tregut e cila shpie në përforcimin e kompanive 

ekzistuese të cilat janë të licencuara dhe certifikuara dhe që 

kanë fuqi të madhe në tregun përkatës.  

 

AUTORITETI konsideron se mos zbatimi i Udhëzimin 

Administrativ Nr. 02/2018, për Shfrytëzimin e Pajisjeve 

Elektronike dhe Sistemeve Fiskale nga Administratës 

Tatimore e Kosovës mund të shpie tek format e 

keqpërdorimit të pozitës dominuese, marrëveshjeve të 

ndaluara apo praktikave të bashkërenduara. 

ANDAJ 

AUTORITETI kërkon nga Administrata Tatimore e 

Kosovës, që përmes komisionit profesional të ATK-së t’i 

përgatisë specifikat teknike dhe funksionale për certifikim 

të pajisjeve fiskale bazuar në Udhëzimin Administrativ MF 

- Nr. 02/2018, për Shfrytëzimin e Pajisjeve Elektronike dhe 

Sistemeve Fiskale. 

Rasti 6 MENDIM 

PROFESIONAL 

(AKK PËR OSHP) 

LIDHUR ME 

"TENDERI PËR 

FURNIZIM ME IT" 

Duke pasur parasysh që prokurimi publik financohet me 

paratë e taksapaguesve, të gjithe operatorëve ekonomik 

duhet tu mundesohet të marrin pjesë duke paraqitur oferta 

dhe/ose propozime për kërkesat për të cilat ata janë të 

kualifikuar. Për më tepër, kërkesat e prokurimit publik 

duhet të shpërndahen gjerësisht për të rritur shanset për një 

reagim të mirë të tregut. 

 

Autoriteti vlerëson se OSHP gjatë marrjes së vendimeve 

dhe Autoritetet Kontraktuese gjate udhëheqjes së 

aktiviteteve të prokurimit të sigurojnë që operatorët të mos 

kufizohen nëpërmjet kushteve dhe kritereve 

diskriminuese/përjashtuese. Kufizimet e tilla mund të qojnë 

në favor të një operatori të veçant duke i vendosur në pozita 

të pafavorshme konkurruese operatoret tjerë. Sigurimi i 

konkurrencës efikase në prokurimin publik, do t'i 

mundësonte ndërmarrjeve të konkurrojnë me ofertën e tyre 

e cila në fund, do të jetë në favor të 

shfrytëzueseve/përdoruesve përfundimtar të cilët do të jenë 
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në gjendje të zgjedhin ofertën më të përshtatshme për ta 

midis produkteve/operatorëve  të ndryshem. 

Rasti 7 MENDIM 

PROFESIONAL 

DREJTUAR BANKES 

QENDRORE TE 

KOSOVES 

Parimi themelor i ligjit dhe politikës së konkurrencës dhe 

misioni i AKK-së është të nxitë dhe sigurojë qasje në treg 

të lirë për çdo ndërmarrje e cila i plotëson kushtet për të 

konkuruar në atë treg në interes të përdoruesve të 

produkteve/shërbimeve dhe të mund të konkurrojë me 

çmim dhe cilësi. 

Banka Qendrore e Kosovës si autoritet rregullator i 

industrisë së sigurimeve të përkujdeset që Kompanitë e 

sigurimeve të konkurrojnë me çmime dhe cilësi të 

shërbimeve që ato ofrojnë.  

Të shmanget bashkëveprimi i kompanive të sigurimeve me 

njëra-tjetrin në procesin e përllogaritjeve/përcaktimi i 

primeve, duke mos miratuar dhe orientuar një çmim të 

njejtë, por ky proces të bazohet në të dhënat e siguruara në 

mënyrë të pavarur nga kompanitë e sigurimit. 

Unifikimi i çmimeve të primit të TPL-së është në 

kundërshtim me parimet e konkurrencës në një treg të lirë. 

Banka Qendrore e Kosovës duhet të miratojë tabela të 

individualizuara mbështetur në analizën e riskut sipas 

strukturës/portfolit të Kompanive të Sigurimit, 

karakteristikave të produktit dhe strukturës së sigurimeve të 

secilit  ofrues të sigurimeve. Pasi që kompanitë e 

sigurimeve në Republikën e Kosovës, aktualisht mbajnë 

çmime të njejta, Autoriteti sugjeron që të njejtat të jenë 

bazuar në kushtet e tregut, ofertë – kërkesë, e rrjedhimisht 

edhe përcaktimi i çmimit të bëhet nën këto kushte.  

Dallimet kryesore në përcaktimin e çmimit të primit të 

TPL-së ndërmjet kompanive të sigurimeve duhet të 

rezultojë mbi aftësinë e tyre për të parashikuar humbjet e 

ardhshme dhe aftësinë e tyre për të ngarkuar primin e duhur 

për secilën klasë nënshkruese, e cila gjithashtu duhet të jetë 

e mirëpërcaktuar dhe e saktë. Në varësi të strategjisë së 

shitjeve, kapaciteteve të kompanisë, si dhe një game të gjerë 

të parametrave të cilat mund të merren parasysh si mosha e 

shoferit, vjetërsia e automjetit, lloji i automjeteve, 

karakteristikave teknike, historiku i dëmeve dhe shumë 

arsye të tjera, PËRCAKTIMI I çMIMEVE gjithmonë duhet të 

bëhet në mënyrë të pavarur. 

Autoriteti i sugjeron BQK-së të shqyrtojë mundësinë e 

krijimit të grupeve të reja tarifore për mjete të cilat mund të 

kenë rrezikshmëri më të lartë, duke shmangur ngarkesën 
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për grupet tjera tarifore të cilat nuk kane këtë nivel të 

rrezikshmërisë. 

Autoriteti lëshon këtë mendim profesional duke e trajtuar 

kërkesën, nga pikëpamjet e   Ligjit dhe politikave të 

konkurrencës.  

Rasti 8 MENDIM 

PROFESIONAL 

DREJTUAR 

MINISTRISË SË 

INFRASTRUKTURËS 

DHE TRANSPORTIT 

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës tutje (Ref. Autoriteti) 

pas shqyrtimit te projektit strategjik   zhvillimor konsideron 

se, incentiva të tilla, potencialisht ç’rregullojnë 

konkurrencën por kjo qështje duhet të trajtohen nga 

Komisioni për Ndihmën Shtetërore. 

 

Andaj, nga këndvështrimi i Autoritetit, sugjerojmë 

Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transportit dhe Aeroportin 

Ndërkombëtar të Prishtinës, ‘’Adem Jashari’’, që të 

kujdesën që, gjatë përzgjedhjes se operatoreve potencial, të 

cilët do të përfitojnë nga Programi Nxitës për Zhvillimin e 

Tregut te Transportit Ajror të Republikës së Kosovës, e që 

parakushtet e provueshmërisë në skemën e nxitjes nuk 

duhet te jenë të karakterit diskriminues dhe nuk do te 

përjashtojnë konkurrentet të cilët janë potencial për te kryer 

shërbime te caktuara te parapara në programin nxitës për 

zhvillimin e tregut. 

 

Konkurrenca e mundshme (potential competition) përfshin 

mundësin e hyrjes në treg të konkurrentëve të rinj. Hyrjet e 

reja mund të vijnë nga konkurrentët që veprojnë në një treg 

gjeografik tjetër (për shembull, të huaja). Ndërmarrjet e 

tjera mund të hyjnë në treg nëse evitohen pengesat në hyrje 

ose ato janë të pranueshme dhe konkurruese. Pengesat 

mund të jenë ligjore ose mund të jenë kontraktuale (për 

shembull, kushtet kufizuese). 

 

Rasti 9 MENDIM 

PROFESIONAL 

DREJTUAR 

AUTORITETIT TË 

AVIACIONIT CIVIL 

Rekomandojmë, AAC-në dhe ANP-në, gjegjësisht 

koncesionarin LIMAK, të zbatojë Rregullat e Kontratës së 

Koncesionit të Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës, të 

rishikojnë pengesat lidhur me Shërbimet Tokësore, siç 

parashihet në Marrëveshjen e Koncesionimit.- Partneritetit 

Publiko Privat-PPP 

Autoriteti, vlerëson që operatoret të mos kufizohen 

nëpërmjet kushteve dhe kritereve 

diskriminuese/përjashtuese. Kufizimet e tilla mund të qojnë 

në favor të një operatori të veçantë duke i vendosur në 

pozita të pafavorshme konkurruese operatorët tjerë. 

Sigurimi i konkurrencës efikase do t'i mundësonte 

ndërmarrjeve të konkurrojnë me ofertën e tyre e cila në 

fund, do të jete në favor të shfrytëzueseve/përdoruesve 
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përfundimtar të cilët do të jenë në gjendje të zgjedhin 

ofertën më të përshtatshme për produktet/shërbimet e 

operatorëve. 

Rasti 10 REKOMANDIM 

AGJENCIONIT PËR 

ZHVILLIM TË 

BUJQËSISË 

Ministria e Bujqësisë përkatësisht Agjensioni për 

Zhvillimin e Bujqësisë gjatë përpilimit të çmimores me 

çmime referente për grante të kujdeset për një trajtim të 

barabartë për të gjithë operatorët në këtë treg duke pasë 

parasysh politikat e konkurrencës. 

Komisioni për përpilimin e çmimores, duhet të marrë 

ofertat e të gjithe operatoreve të cilët operojnë në këtë treg 

duke ju krijuar mundësi të konkurrojnë me çmime dhe cilësi 

të produkteve. 

Sipas nevojës nëse ka ndryshime në treg  të shiqohet 

mundësia që kjo çmimore të rishikohet me shumë se një 

herë gjatë vitit varësisht nga dinamika e çmimeve. 
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BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR 

 

 

1. Gjate vitit 2019, 
Autoriteti Kosovar I 
Konkurrences ka qene 
aktive ne seminaret e 
organizuar nga RCC ne 
Budapest per tema te 
ndryshme te 
Konkurrences. 

 

1. AKK eshte anetare i plote te ICN 
dhe ka qene aktive ne thellimin e 
metutjeshem te bashkepunimit 
me shtetet tjera anetare. 
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PËRFAQËSIMET, ANKESAT DHE KËRKESAT NË 

GJYKATA TË PARAQITURA NË FORMË TABELARE 

 

 

 

 

AKK kundër  “IPKO Telecommunications” L.L.C 

Data Gjykata Objekti i trajtimit Refuzohet ose Aprovohet Ankimimi 
Përshkrimi i 

seancës 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.11.2019 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjykata 
Supreme e 
Kosovës  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjykatws 
Themelor
e nw 
Prishtine-
Departam
enti pwr 
Çwshtje 
Administr
ative 
   

AKTVENDIM  
A. nr. 452/18 dt. 

17.10.2019; Me 
Nr. Prot. 302/19-
01/H dt 
21.10.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKK –PËRGJEGJE NË PADI  
A.nr.452/18, ndaj IPKO 
Telecommunications LLC 
e cila kwrkon Anulimi i 
Aktit-Konkluzionit tw 
datws 20.02.2018. Me nr 
Prot 354/19-07/D dt 
19.11.2019 

DETYROHET e paditura 
Autoriteti Kosovar i 
Konkurrencws, qw nw afat prej 
30 ditwsh, nga dita e marrjes sw 
kwtij aktvendimi, me tw gjitha 
shkresat tw cilat i janw 
bashkangjitur kwtij aktvendimi 
t’i paraqesin gjykatws pwrgjigje 
nw padi. 
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AKK kundër KS “SIGMA” Sh.a 

Data Gjykata 
Objekti i 
trajtimit 

Refuzohet 
ose 

Aprovohet 
Ankimimi Përshkrimi i seancës 

16.012.2019 

Gjykata e Apelit 
e Kosovws –
Departamenti 
për Çështje 
Administrative 

 
AKTVENDIM 
AKK kundër 
“Sigma” Sh.a, 
anulim Vendimi 
nr. 5/5,  datë 
27.12.2010. 

Bwhwt 
Pwrmirwsim i 
Aktvendimit 
AA.nr.396/2018, 
i dt. 05.11.2019 
, ashtu qw nw 
dispozitiv tw 
vendimit nw 
vend tw “merr 
kwtw; 
AKTVENDIM “, 
duhet tw jetw 
merr kwtw; 
AKTGJYKIM. Ky 
aktvendim 
wshtw pjesw e 
aktvendimit 
Aamr 396/18 i 
dt. 05.11.2019 
mw datw 
09.12.2019. Me 
Nr. Prot 408/19-
01/H. 
16.12.2019. 

  

09.12.2019 
Gjykata 
Supreme e 
Kosovws 

AKK kundwr K.S” 
Sigma” Sha 

 

 
Kwrkesw pwr 
Rishqyrtim tw 
Jashtwzakonshwm 
tw Vendimit 
Gjyqwsor. Me te 
cilin atakon 
Aktgjykimin e 
Gjykatws sw 
Apelit nw 
Prishtinw –
Departamenit pwr 
Çwshtje 
Administrative 
A.A nr. 396/2018 
tw datws 
05.11.2019. Me 
Nr. Prot. 399/19-
07/D te 
dt.09.12.2019 
 

 

05.12.2019 

AKK Letër pwr 
Gjykata e Apelit 
në Prishtinë – 
 

Kwrkesw zt. 
Hasan Shala 
Kryetar i 
Gjykatws sw 
Apelit e Kosovws, 
Prishtinw. 
Kwrkesw pwr 
ndryshimin e 
emwrtimit tw 
aktit nga 
AKTVENDIM nw 
AKTGJYKIM pwr 
lwndwn K.S 
“Sigma Vienna 
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AKK kundër KS “SIGURIA” Sh.a 

Data Gjykatat 
Objekti i 
trajtimit 

Refuzohet ose 
Aprovohet 

Ankimimi Përshkrimi i seancës 

26.08.2019 
Gjykata Supreme e 
Kosovws –  

 
 
 
AKTGJYKIM ARJ-
UZVP. Nr. 
100/2019 
dt.29.05.2019. Me 
nr Prot 236/19-
01/H dt. 
26.08.2019 AKK 
kundër KS 

Refuzohet si e pa 
bazuar kwrkesa e 
tw paditurit 
Autoriteti Kosovar 
i Konkurrencws, 
pwr rishqyrtim tw 
Jashtwzakonshwm 
tw vendimit 
gjyqwsor, , 
paraqitur kundwr 
aktgjykimit tw 

  

Insurance Group” 
sh.a. A.A.nr. 
396/2018 tw 
datws 
05.11.2019. Me nr 
Prot 390/19-07/D 
dt. 05.12.2019  
 

26.11.2019 
Gjykata Apelit e 
Kosovës    

AKTVENDIM 
A.A. nr. 396/2018 
dt. 05.11.2019; 
Me Nr. Prot. 
378/19-01/H, dt. 
26.11.2019 

Refuzohet si e 
pa bazuar 
ankesa e tw 
paditurws 
Autoriteti 
Kosovar i 
Konkurrencws, e 
datws 
19.06.2018, 
ndwrsa 
Aktgjykimi i 
Gjykatws 
Themelore nw 
Prishtinw-
Departamenti 
pwr Çwshtje 
Administrative 
A.nr.2415/2014, 
tw datws 
03.05.2018, 
vwrtetohet. 

  

25.02.2019 

AKK Letër pwr 
Gjykata e Apelit 
në Prishtinë – 
 

Letwr zt. Hasan 
Shala Kryetar i 
Gjykatws sw 
Apelit me 
Kwrkesw pwr 
trajtim me 
prioritet tw 
lwndws sw K.S 
“Sigal”me Ac. nr. 
166/2011 dhe K.S 
“Sigma” 
Ac.nr2415/2014. 
Me Nr. Prot 
41/19-07/D dt. 
25.02.2019  
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“Siguria” Sh.a, 
anulim Vendimi 
nr.  5/1, datë 
27.12.2010; 

Gjykatws sw 
Apelit nw 
Prishtinw AA.nr. 
193/2018 tw 
datws 29.05.2019 

02.07.2019 
Gjykata Supreme e 

Kosovws 
AKK kunder K.S 
“SIGURIA” Sh.a 

 

Kwrkesw pwr 
Rishqyrtim tw 
Jashtwzakonshwm 
tw Vendimit 
Gjyqwsor. Me te 
cilin atakon 
Aktgjykimin e 
Gjykatws sw 
Apelit nw 
Prishtinw –
Departamenit pwr 
Çwshtje 
Administrative 
A.A nr. 193/2018 
tw datws 
29.05.2019 Me Nr. 
Prot. 189/19-
07/D te 
dt.02.07.2019 

 

 

18.06.2019 

Gjykata e Apelit e 
Kosoves-

Departamenti pwr 
Çeshtje 

Administrative 

AKTGJYKIM AA. 
Nr.193/2018 datw 
29.05.2019. Me nr 
Prot 171/19-01/H 

dt.18.06.2019 

Refuzohet si e pa 
bazuar, ankesa e 
tw paditurit 
Autoriteti Kosovar 
i Konkurrencws 
(AKK) e datws 
14.03.2018, 
ndwrsa 
Aktgjykimi i 
Gjykatws 
Themelore nw 
Prishtinw-
Departamenti pwr 
Çwshtje 
Administrative, 
A.nr.2578/2014, i 
datws 
13.02.2018, 
Vwrtetohet. 

 

  

      

 

 

 

AKK kundër K.S “KOSOVA E RE” Sh.a 

Data Gjykatat 
Objekti i 
trajtimit 

Refuzohet ose 
Aprovohet 

Ankimimi 
Përshkrimi i 

seancës 

25.10.2019 
AAK pwr Pwrmbaruesi 
Privat Fadil I. Hoxha 
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Territori i Gjykatës  
Themelore në 
Prishtinë 

 
ANKESË kundwr 
Urdhwrit 
Pwrmbarimor 
tw Fadil I Hoxha 
P.nr.68/2015 
dt. 20.09.2015 
dhe 
Aktpwrcjellws 
PPPnr.279/15 
tw 
dt.05.09.2019 
tw Gjykates 
Themelore nw 
Prishtinw me nr 
Prot.304/19-
07/Ddt. 
25.10.2019 

21.10.2019 

Permbaruesi Privat 
Fadil I. Hoxha 
Territori i Gjykatës  
Themelore në 
Prishtinë 

URDHWR 
PWRMBARIMOR

1. Sipas 
Detyrws 
Zyrtare- 
Anulohet 

Urdhwri mbi 
Caktimin e 

Pwrmbarimit 
P.nr.68/2015 i 
dt. 05.02.2015 
dhe anulohen 

tw gjitha 
pasojat qw 
rrjedhin nga 
urdhwri i dt. 
05.02.2015 

dhe Anulohen 
tw gjitha 

veprimet e 
ndwrmarrura 

2. 
Pwrfundohet 
nw Twrwsi 

Procedura nw 
kwrw Cwshtje 

ndersa 
shpenzimet 
pwr takswn 

pwrmbarimore 
pwr caktimin e 
pwrmbarimit i 

bartw 
kreditori. 
Shpenzime 

tjera nuk ka 
kalkuluar 

pwrmbaruesi 
Me Nr. Prot. 
301/19-01/H 

te dt. 
21.10.2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

05.09.2019 
Gjykata e Themelore 
në Prishtinë  pwr 
Pwrmbaruesin Privat 
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Fadil I. Hoxha, 
Prishtinw 

AKTPWRCJELL
WS 
PPP.nr.279/15 
dt.05.09.2019- 
Bashkangjitur 
me kwtw 
aktpwrcjellws 
komplet lwnda 
me tw gjitha 
shkresat pwr 
P.nr.68/15 nw 
kompetencwn 
tuajme Nr 
Prot.1259/201
9 te 
dt.05.09.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.08.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.04.2019 
 
 
 
 

AKK Leter pwr Gjykata 
Themelore në 
Prishtinë – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjykata Supreme e 
Kosovës   
 
 
 

Njoftim per 
znj Afwrdita 
Bytyci Krytare 
e Gjykatws 
Themelore nw 
Prishtinw nw 
lidhje me 
lwndwn e 
Gjykatws 
Themelore nw 
Prishtinw 
_Departamenti 
Civil-
Pwrmbarimorw 
pwr lwndwn 
Ac.nr.585/201
7 nw lidhje 
mw 
PPP.nr.279/20
15 nw 
çwshtjen 
pwrmbarimore 
tw kreditorit 
AKK, Prishtinw 
ndaj debitores 
K.S. “kosova e 
Re” me seli nw 
Prishtinw e 
cila wshtw nw 
procedurw 
prej muajit 
shkurt 2019. 
Me nr Prot 
220/19-07/D 
te dt. 
09.08.2019 
 
AKTGJYKIM 
ARJ-UZVP Nr. 
50/2019 dt. 
16.04.2019; 
Nr. Prot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refuzohet si e pa bazuar 
kërkesa e tw paditurit 
Autoriteti Kosovar i 
Konkurrencws, pwr 
rishqyrtim tw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.02.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.02.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.01.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKK Letër pwr Gjykata 
e Apelit në Prishtinë – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjykata e Apelit e 
Kosovws në Prishtinë –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjyktws Supreme te 
Kosovws 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116/19-01/H 
dt 30.04.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwrkesw pwr 
takim me zt. 
Hasan Shala 
Kryetar i 
Gjykatws sw 
Apelit e 
Kosovws, 
Prishtinw,nw 
lidhje me 
Aktvendimin e 
lwndws sw 
K.S. “ Kosova 
e Re”sh.a 
Ac.nr.585/201
7 tw datws 25 
janar 2019 Me 
nr Prot 42/19-
07/D dt. 
25.02.2019  
 
AKTVENDIM 
Ac.nr. 
585/2017 Me 
nr Prot .37/19-
01/H dt. 
14.02.2019 
 
 
 
 
 
AKK kundër 
K.S “Kosova e 
Re” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jashtwzakonshwm tw 
vendimit gjyqwsor, 
paraqitur kundwr 
aktgjykimit tw Gjykatws sw 
Apelit nw Prishtinw A.A.nr. 
267/2018, datë 13.12.2018; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFUZOHET si e 
pathemeltw ankesa e 
debitores, KS” Kosova e Re” 
me seli nw Prishtinw, 
ndwrsa aktvendimi i 
Gjykatws Themelore nw 
Prishtinw, PPP.nr.279/2015 
i datws 29.11.2016, 
vwrtetohet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwrkesw pwr 
Rishqyrtim tw 
Jashtwzakonsh
wm tw 
Vendimit 
Gjyqwsor. Me 
te cilin atakon 
Aktgjykimin e 
Gjykatws sw 
Apelit nw 
Prishtinw –
Departamenit 
pwr Çwshtje 
Administrative 
A.A nr. 
267/2018 tw 
datws 
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09.01.2029 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gjykata e Apelit në 
Prishtinë – 
Departamenti për 
Çështje Administrative 

 
 
 
 
 
AKTGJYKIM 
A.Anr.267/201
8. 
Nr. Prot 
04/19-01/H dt 
09.01.2019 

 
 
 
 
 
Refuzohet si e pa bazuar 
ankesa e tw pandehurit 
Autoriteti Kosovar i 
Konkurrencws nw Prishtinw, 
ndwrsa aktgjykimi i 
Gjykatws Themelore nw 
PrishtinW-Departamenti pwr 
Çwshtje Administrative, 
A.nr.1107/2017, i datws 
26.03.2018, vwrtetohet. 
 
 
 
 

13.12.2018 Me 
Nr. Prot. 18/19-
07/D te 
dt.22.01.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AKK kundër “DUKAGJINI” Sh.p.k 

Data Gjykata 
Objekti i 
trajtimit 

Refuzohet ose Aprovohet Ankimimi 
Përshkrimi i 

seancës 

 
09.01.2019 
 
 
 
 
 

Gjykata Supreme e 
Koosvws 

AKK kundwr 
Kompania 
“Dukagjini” 
Sh.P.K 

 

Kwrkesw 
pwr 
Rishqyrtim 
tw 
Jashtwzak
onshwm 
tw 
Vendimit 
Gjyqwsor-
Me te cilin 
atakon 
Aktgjykimi
n e 
Gjykatws 
sw Apelit 
nw 
Prishtinw –
Departame
nit pwr 
Çwshtje 
Administra
tive A.A 
nr. 
212/2017 
tw datws 
13.12.2018
. Me Nr. 
Prot 
07/19-
07/D 
dt.09.01.2
019 
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20.05.2019 
 
Gjykata e Supreme e 
Kosovws në Prishtinë  

 
 
 
 
 
 
 
AKTGJYKIM  
ARJ-UZVP. 
35/2019. Me 
nr Prot 
137/19-
01/H dt 
20.05.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refuzohet si e pa bazuar 
ankesa e të paditurit, 
Autoriteti Kosovar i 
Konkurrencws për  
rishqyrtim tw 
jashtwzakonshwm tw vendimit 
gjyqwsor, paraqitur kundwr 
aktgjykimit tw Gjykatws sw 
Apelit nw Prishtinw A.A.nr. 
212/2018 tw datws 13.12.2018. 

  

 

 
 

Data Gjykata 
Objekti i 
trajtimit 

Refuzohet ose 
Aprovohet 

Ankimimi Përshkrimi i seancës 

      

      

      

    .   

      

 

 

 

AKK kundër KS “SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA” Sh.a 

Data Gjykata Objekti i trajtimit 
Refuzohet 

ose 
Aprovohet 

Ankimimi Përshkrimi i seancës 

25.02.2019 

AKK Letër pwr 
Gjykata e Apelit në 
Prishtinë – 
 

Letwr zt. Hasan Shala Kryetar 
i Gjykatws sw Apelit me 
Kwrkesw pwr trajtim me 
prioritet tw lwndws sw K.S 
“Sigal”me Ac. nr. 166/2011 
dhe K.S “Sigma” 
Ac.nr2415/2014. Me Nr. Prot 
41/19-07/D dt. 25.02.2019  
 

   

 

 

 

 

 

AKK kundër “POSTA E KOSOVËS” Sh.a 

Data Gjykata Objekti i trajtimit 
Refuzohet ose 

Aprovohet 
Ankimimi 

Përshkrimi 
i seancës 

10.10.2019 
 

AKK Letër pwr 
Gjykata e Apelit 
në Prishtinë – 

Letwr zt. Hasan 
Shala Kryetar i 
Gjykatws sw Apelit 
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 me Kwrkesw pwr 
trajtim me prioritet 
tw lwndws sw  
“Posta e Kosovws” 
sh.a.  kundwr 
Autoritetit Kosovar 
tw Konkurrencws  e 
regjistruar me A.A. 
nr. 446/18. Me Nr. 
Prot. 293/19-07/D 
dt. 10.10.2019  
 

04.11.2019 
 

Gjykata e Apelit 
e Kosovws –
Departamenti 
për Çështje 
Administrative 

AKTGJYKIM 
AA.nr.446/2018 me 
Nr. Prot. 307/19-
01/H dt. 04.11.2019 

Refuzohet, si e pabazuar, 
ankesa e paditwsit Posta 
e Kosovws sh.a, e datws 
24.07.2018, ndwrsa 
Aktgjykimi i Gjykatws 
Themelore nw Prishtinw-
Departamenti pwr 
Çwshtje Administrative 
A.nr.2016/2016 i datws 
08.06.2018, Vwrtetohet 
 

 

 

 
07.11.2019  

 
 
 
  
 

07.11. 2019 
 
 
 
 
 

07.11.2019 
 
 

07.11.2019 
 
 
 

07.11.2019 
 
 
 
 

07.11.2019 
 
 
 

16.12.2019 
 

Komuna e 
Prishtinws 
 
 
 
 
 
Komuna e 
Mitrovicws 
 
 
 
Komuna e 
Gjakovws 
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pwr Çwshtje 
Administrative 
AA nr. 
446/2018 tw 
datws 
01.10.2019 dhe 
Aktgjykimin e 
Gjykatws sw 
Themelore nw 
Prishtinw –
Departamenit 
pwr Çwshtje 
Administrative 
A.nr. 
2016/2016 te 
dt. 08.06.2018. 
Me Nr. Prot 
409/19-07/D 
dt.16.12.2019 

 

 

 

 

SFIDAT DHE REKOMANDIMET E INSTITUCIONIT 
Autoriteti Kosovar i Konkurrencës gjatë ushtrimit të detyrave të përcaktuara me Ligjin për 
Mbrojtjen e Konkurrencës, vazhdon të jetë i ballafaquar me sfida si të aspektit teknik, 
organizativ e funksional, siç janë: 
 

1. Ligji 03/L-229 për Mbrojtjen e Konkurrencës është ndryshuar me plotësim ndryshimin 

nr. 04/L-226 ndërsa sfidë në vete mbetet që Ligji te ndryshohet ne tërësi duke e  

harmonizuar me Direktivat e BE-së,  

2. Statuti i Autoritetit duhet te harmonizohet me Ligjin në fuqi,  

3. Trajnimi i gjyqtarëve, për një njohje sa më të plotë dhe adekuate të veçorive të ligjit 

të konkurrencës, si dhe të së drejtës europiane në këtë fushë, me synim arsyetimin e 

vendimeve të tyre, bazuar në një vlerësim real të konkurrencës, si një e mirë publike.   

4. Avokimi me bizneset e mëdha, të mesme dhe të vogla. 

5. Avokim me mediat të cilat janë një faktor shumë i rëndësishëm. 

6. Ngritjen e kapaciteteve (trajnimi) të stafit në përgjithësi. 

7. Monitorimi dhe fillimi i procedurave për shkelësit e Konkurrencës (sipas detyrës 

zyrtare) ex officio. 

8. Sfide e Autoritetit mbetet kontrollat e paparalajmeruar ndaj ndermarrjeve dhe 

konfiskimi i fakteve. 

9. Sfide e Autoritetit gjithashtu mbetet promovimi i programit te lehtesirave nga 

ndermarrjet. 

10. Bashkepunimi i ngusht me projektet e ofruara Autoritetit te Konkurences, ne 

avansimin, ngritjen e kapaciteteve, marrjen e pervojave te BE-se dhe bashkepunimet 

me Autoritetet e konkurences si motra dhe ato me gjere. 

11. Viti 2019 karakterizohet me Bashkëpunimin  me institucionet vendore dhe 

ndërkombëtare mirpo ende nuk eshte ne nivelin e duhur mbetet sfide qe te vazhdohet 

edhe per vitet ne vijim,  përmes takimeve dhe Memorandumeve të Bashkëpunimit. 
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12. Bashkëpunimi ndërkombëtar vlerësohet i rëndësishëm, veçanërisht në drejtim të rritjes 

së ekspertizës, të azhurnimit me tendencat e momentit dhe të rritjes së reputacionit 

të Autoritetit. 

 
13. Dinamika e zhvillimeve ekonomike dhe financiare në vend, së bashku me objektivat 

madhore që ka vendi në raport me të ardhmen e tij evropiane, krijojnë në vazhdimësi 

një ambient të përgjithshëm sfidues për të gjithë aktorët e rëndësishëm institucionalë 

në fushën e vendimmarrjes dhe rregullimit te konkurences ne pergjithesi. 

 
14. Misioni i Auoritetit eshte si garantues i konkurrencës së lirë dhe efektive në treg, do të 

mbetet prioriteti madhor i punës sonë në vitin 2020. Autoriteti do të mbetet një avokat 

i përkushtuar i konkurrencës së lirë dhe interesave të konsumatorit duke besuar se 

vetëm në këtë mënyrë do të përmbushë synimin final për më shumë zhvillim dhe 

mirëqenie për të gjithë. 

Rekomandimet e Autoritetit për vitin 2020 
 
Në përputhje me objektivat strategjike dhe operacionale të përcaktuara për vitin 2020 dhe në 
përputhje me dispozitat e pikës së dhjetë të paragrafit të parë të nenit 28 të ligjit për 
mbrojtjen e konkurrencës, si dhe të pikës së parë të paragrafit të dytë të nenit 12 të Statutit, 
Autoriteti rekomandon si prioritete të politikës së konkurrencës për vitin 2020, këto aktivitete: 

 
1. Edhe perkunder qe AKK ka plotesuar shume akte  nënligjore që kane qene  në mungesë 

kemi nevoj qe te plotesojme Autoitetin edhe me akte te tjera nenligjore, 

2. Krijimi i një baze të të dhënave, përmes të cilës  do të bëjmë grumbullimin e të dhënave   

dhe ruajtjen e tyre. 

3. Rritja e stafit, 

4. Përgatitja e disa pamfletëve bazuar në Ligjin per Mbrojtjen e Konkurrencës përmes të 

cilave duhet kushtuar një rëndësi të madhe rritjes së ndërgjegjësimit publik për 

përfitimet që vijnë nga konkurrenca apo rritjen e kulturës së konkurrencës.Te cilat janë 

parapare te pergaditen me Planin e Aktiviteteve te Projektit te BE qe jemi përfitues si 

Institucion. 

5. Bashkëpunimi me rregullatorët tjerë të tregut, përmes të cilëve synojm të bëjmë  

transparencën e veprimtarisë së punës së AKK-së, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të 

tij në faqen zyrtare, duke rritur vazhdimisht bashkëpunimin me entet e ndryshme 

publike, veprimtaria e të cilëve mund të ketë ndikim në konkurrencë.  

6. Monitorimin e sjelljes së ndërmarrjeve që iu janë dhënë nga shteti të drejta ekskluzive 

dhe të veçanta, duke dhënë rast pas rasti rekomandimet përkatëse.   

7. Forcimin e mëtejshëm të kapaciteteve administrative, nëpërmjet trajnimeve të 

inspektorëve, me qëllim rritjen e ekspertizës jo vetëm për hetimet, por edhe për 

analizat e thelluara ekonomike, për të identifikuar sjelljen e ndërmarrjeve në treg. 

8. Fokusi i veprimtarisë së Autoritetit ka qenë jo vetëm monitorimi, analizimi, dhe 
evidentimi i situatave të paqarta dhe të dyshimta por edhe propozimi i masave dhe 
rekomandimeve konkrete për kapërcimin e tyre. Moto jonë institucionale përgjatë 
gjithë vitit të kaluar ishte se nxitja dhe mbrojtja e konkurrencës së lirë mbi gjithçka i 
shërben interesave të konsumatorit të thjeshtë dhe prosperitetit ekonomik dhe social  
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Prioriteti i parë 
 

Autoriteti do ta forcojë aftësinë e tij për zbulimin e  praktikave të  kufizimit të konkurrencës 
dhe atë sipas detyrës zyrtare (ex officio) si një mjet thelbësor për hetimin dhe sanksionimin e 
veprimeve të paligjshme, me qëllim të zhbindjes (zmbrapjes) së sjelljeve ilegale dhe në këtë 
mënyrë të ndikojë në  rritjen e  stimujve të konkurrencës për kompanitë që të garojnë në mes 
vehti me anë të meritës. 

a. Në veçanti, lidhur me prokurimin publik, Autoriteti do të vazhdojë të punoj për 
analizimin e informacionit për procedurat e prokurimit publik në sektorët e shpenzimeve 
të rëndësishme publike kombëtare, me qëllim të identifikimit të gjurmëve të 
marrëveshjeve të fshehta. 

b. Në mënyrë që të rritë veprimtarinë hetimore në vitin 2020, do të bashkëpunojë me 
parashtruesit e ankesave, si një nga burimet kryesore të informacionit për zbulimin e 
praktikave kufizuese. Për këtë qëllim, do të zhvillohet zbatimi i ankesave të reja në 
portalet elektronike, si dhe do të instalohet një linjë e dedikuar telefonike. Këto 
instrumente pretendojnë për ta lehtësuar paraqitjen e ankesave për Autoritetin nga 
qytetarët dhe kompanitë të cilët janë viktima potenciale të sjelljes anti konkurruese, 
ose të cilët janë në dijeni të praktikave të paligjshme. Këto instrumente do të sjellin 
efikasitet më të madh operacional për zhvillimin e shpejt dhe në mënyrë efektive të 
hetimeve. 

c. Gjatë vitit 2020, Autoriteti në vazhdimësi do t’i përmirësojë procedurat e saj të 
brendshme në mënyrë që ta zvogëlojë kohën për hetimin e kufizimeve të konkurrencës 
dhe për të rritur sigurinë juridike për kompanitë. 

d. Në vitin vijues 2020, për luftimin  e praktikave të cilat e  kufizojnë konkurrencën do të 
përdoren mjetet hetimore efikase dhe të kombinuara. Gjatë këtij viti Autoriteti do të 
përdorë mjetet më të përshtatshme për nxjerrjen e dëshmive, duke e bërë  konsolidimin 
e procedurave për kryerjen e hetimeve, veçanërisht në ambientet digjitale, si dhe për 
trajtimin e provave  të mbledhura. Ai do të ketë përfitime edhe nga mos respektimi i 
skadencave  të afateve ligjore për  ushtrimin e ankesave lidhur me Aktgjykimet e nxjerra 
jo përfundimtare. 

 
Prioriteti i dytë 
 
Luftimi karteleve në ekonominë e Republikës së Kosovës. 
 
Në vitin 2020, lufta kundër karteleve do të jetë njëri prej prioriteteve të Autoritetit, sepse ato 
i sjellin dëm ekonomisë kombëtare dhe konsumatorëve, qofshin ata si ndërmjetësues ose si 
akterë të fundit.  
Koordinimi në mes të kompanive konkurruese, duke i fiksuar çmimet, mandej duke e bërë  
ndarjen e tregjeve gjeografike ose të konsumatorëve, apo duke e bërë kufizimin e prodhimit 
në atë mënyrë  e cila mundëson rritjen e çmimeve, është shkelje më e rëndë e ligjit për 
mbrojtjen e konkurrencës. Autoriteti do ta bëjë promovimin e luftës kundër karteleve, 
pavarësisht nga lloji ose forma konkrete e Marrëveshjes së tregut relevant (përkatës), apo të 
madhësisë së kompanive, duke i kushtuar vëmendje të veçantë prokurimit publik, por edhe 
marrëveshjeve të cilat ndikojnë te konsumatorët e fundit në mënyrë më të drejtpërdrejtë. 
Në këtë kontekst, Autoriteti do ta vendosë në prioritetet e aktivitetit të saj edhe promovimin 
e programit të lehtësimit të ndëshkimeve, i cili siguron imunitet ose ulje të  gjobave për 
kompanitë apo për administratorët, nëse ata e pranojnë pjesëmarrjen e tyre në një kartel dhe 
nëse bashkëpunojnë me hetuesit e Autoritetit. Rritja e ndërgjegjësimit për programin e  
lehtësimeve do t’i përfshijë edhe palët e angazhuara të interesit, duke përfshirë komunitetetet 
ligjore dhe të biznesit në Republikën e Kosovës. 
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Programi i lehtësimit (zbutjes) do të përforcohet edhe më tej me miratimin e vendimeve 
sanksionuese. Këto vendime do të jetë ligjërisht dhe ekonomikisht të shëndosha dhe do të 
parashikojnë sanksione të duhura për objektivat e parandalimeve të veçanta dhe të 
përgjithshme. 
Autoriteti do të bashkëpunoj ngushtë me organet vendimmarrëse dhe organet tjera përgjegjëse 
në prokurimin publik. Ky bashkëpunim ka për synim shkëmbimin e praktikave më të mira të 
cilat e lehtësojnë jo vetëm parandalimin, por edhe zbulimin e marrëveshjeve të fshehta në 
procedurat e prokurimit publik.  
 
Prioriteti i tretë 
Praktikat tjera të cilat e kufizojnë konkurrencën në ekonomi. 
 
Përveç luftës kundër karteleve, prioritetet e Autoritetit gjithashtu përfshijnë edhe hetimin dhe 
sanksionimin e kufizimeve vertikale të konkurrencës, të tilla si ruajtja e çmimeve të rishitjes 
ose mbrojtja absolute territoriale e distributorëve, si dhe abuzimi me pozitën dominuese. 
 
 
 
Marrja e vendimeve me transparencë 
 
Përdorimi i sanksioneve për shkeljet e ligjit të konkurrencës duhet të bazohet në rolin e tyre 
për parandalimin e veçantë dhe të përgjithshëm, të të penguarit e shfaqjeve dhe sjelljeve të 
paligjshme. 
 
Gjatë ushtrimit të kompetencave të tij për ndëshkim në përputhje të plotë me Ligjin për 
mbrojtjen e  konkurrencës, Autoriteti do t’i zbatoj sanksionet në përputhje me udhëzimin e 
publikuar për aplikimin e gjobave. 
Në vitin 2020, Autoriteti do të vazhdojë t’i promovojë procedurat e zgjidhjeve dhe të  
angazhimeve, në të cilat kërkohen, instrumentet me përfitime në aspektin e arritjeve të 
efikasitetit të procedurave. 
Në veprimtarinë e tij, Autoriteti do t'i kushtojë vëmendje të afërt të drejtave të mbrojtjes dhe 
procesit të rregullt. 
 
Kontrolli më efikas i  bashkimit (përqendrimit) 
 
Në kontrollin e bashkimit (përqendrimit), Autoriteti do t’i përcaktoj si prioritete shpejtësinë 
dhe efikasitetin e veprimeve të tij dhe atë si në bashkimet komplekse ashtu edhe në ato 
jokomplekse. Autoriteti do të synojë reduktimin e barrës burokratike të palëve në procedurat 
e kontrollit të bashkimit. 
  
Në vitin 2020, Autoriteti do ta zvogëlojë kohëzgjatjen mesatare të procedurave të bashkimit, 
rreth 5% deri në 10%. 
Autoriteti gjithashtu do të përforcojë zbulimin e bashkimeve (përqëndrimeve) të cilat, 
pavarësisht nga përmbushja e kritereve të njoftimit, nuk janë paraqitur tek  Autoriteti.  
 
Qëllimi i Autoritetit është ruajtja dhe zhvillimi i interesit të konsumatorëve të ndërmjetëm  
dhe të atyre të fundit, në  konkurrencën efektive në treg, siç parashihet në Ligjin për Mbrojtjen  
e Konkurrencës. 
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RAPORTI FINANCIAR 

Raportimi financiar është sipas kontabilitetit të bazuar në para të gatshme dhe përmbushë të 
gjitha obligimet raportuese që dalin nga Ligji nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike 
dhe Përgjegjësitë si dhe nga Ligjet nr.03/L-221, nr.04/L-116, nr.04/L-194, nr.05/L-007 dhe 
nr.05/L-063.                                                                                                                                               
Të dhënat janë të bazuara në shënimet financiare të mbajtura në mënyrë të duhur.                    
Zhvillimet buxhetore të AKK-së në vitin 2019, ishin si në vijim:                                                 
 
Buxheti i lejuar dhe i shpenzuar sipas kategorive: 

 

RAPORTIMI RRETH ADRESIMIT TË REKOMANDIMEVE TË 

ZAP-IT 

 
RAPORTIMI RRETH ADRESIMIT TË REKOMANDIMEVE TË ZKA-së 

 

 Autoriteti Kosovar i Konkurrencës ka përgatitur planin e zbatimit të rekomandimeve të 

Zyrës Kombëtare të Auditimit - ZKA, në bazë të raportit të auditimit të pasqyrave vjetore 

financiare për vitin 2019. 

 

Te bashkangjitur me kete raport keni edhe adresimin e rekomandimeve te ZAP-it. 

 
 

Nr. 

Çështja 
E gjetura 
Rreziku 

Rekomandimi 

 
 

Veprimi i 
menaxhmentit 

 
Data e  

planifikuar e 
përfundimit 

 
 

Personi  
përgjegjës 

1 Çështja 1:                                                                                                                                                                                                          
C1 – Mos protokollimi i faturave të pranuara  
E gjetura:  
Sipas rregullës financiare nr. 01/2013/MF - 
Shpenzimi i Parave Publike neni 24, të gjitha 
faturat duhet të pranohen/protokollohen dhe të 
evidentohen në librin e faturave, duke i zbatuar 
procedurat e kontrollit të brendshëm për 
qarkullim të dokumentacionit.  
Sikurse në vitin e kaluar, faturat e pranuara nga 
OE nuk ishin protokolluar dhe nuk kishin datën e 
pranimit nga AKK. Në shtatë pagesa në vlerë 
totale prej 10,125€, ku përfshihen 16 fatura nuk 
ishin të protokolluara. Kjo njëherë ka shkaktuar 
edhe vonesë në pagesat e tyre. Mos protokollimi 

Nga dita e 
sotme e tutje, 
asnjë faturë 
që do të 
adresohet në 
llogari të AKK-
së, nuk do të 
mbetet  pa u 
protokolluar. 

15.05.2019. 
 
E  

PËRFU-NDUAR 

Zyrtarja e 
protokollimi
t 

Nr. Kategoria 
Buxheti i 

lejuar 

Buxheti i 

shpenzuar 

Përqindja e 

shpenzuar 

1. Paga dhe mëditje 223,941.62 223,941.62 100.00 % 

2. Mallra dhe Shërbime 66,861.00 64,004.83   95.72% 

3. Shpenzime Komunale  2,000.00   1,145.30      57.26% 

 TOTALI 292,802.62 289,091.75 98.72% 
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i faturave ishte për pagesat e moduleve të 
blerjeve (shpenzimeve që kalojnë përmes 
prokurimit), ndërsa për shpenzimet përmes 
modulit të aprovimit faturat janë protokolluar.  
Kjo ka ndodh për arsye të kujdesit jo të duhur 
dhe mos procedimit të faturave në financa për 
pagesë nga zyrtari përgjegjës.                                                              
Rreziku:                                                                                                                     
Mos protokollimi i faturave rrit rrezikun e 
humbjes së faturave, mos raportim të drejt të 
faturave të papaguara si dhe vonesa në pagesë 
të tyre. Kjo mund të krijojë implikime buxhetoe 
për periudhën vijuese.                                               
Rekomandimi 1 – C1:                                                                                         
Kryetari i AKK duhet të sigurojë se zbatohen të 
gjitha procedurat e kontrollit të brendshëm për 
qarkullim të dokumentacionit dhe se fatura të 
protokollohen në momentin e pranimit.  

2 Çështja 2:   
A1 – Dobësi në raportimin e obligimeve të 
papaguara  
E gjetura:                                                                                                                                                                                                                    
Sipas nenit 5 të Rreg. Financiare 02/2013 për 
Raportimin e obligimeve të papaguara të 
organizatave buxhetore, obligim i vonuar për 
pagesë i organizatës buxhetore konsiderohet 
fatura e cila nuk është paguar 30 ditë pas 
pranimit të faturës. Ndërsa, sipas nenit 6, 
raportet e obligimeve të papaguara të 
organizatave buxhetore duhet të dorëzohen në 
afat prej 15 ditë pas përfundimit të muajit, për 
gjendjen e muajit paraprak.  
Raportimet mujore për obligimet e papaguara 
në AKK nuk ishin të rregullta. AKK kishte 
raportuar për obiligimet e papaguara vetëm në 
fund të vitit. Po ashtu, tri fatura në total prej 
2,238€ të paguara në prill 2018 i takojnë 
periudhës së dhjetorit të vitit 2017, dhe si të 
tilla nuk ishin raportuar në raportet e janarit, 
shkurtit dhe marsit të vitit 2018 si obligime të 
papaguara në MF.  
Kjo kishte ndodhur pasi faturat ishin të pa 
protokolluara dhe se stafi ishte ngarkuar me 
detyra shtesë.                                                                                                       
Rreziku:                                                                                                                     
Mos raportimi i saktë i obligimeve mujore rrit 
rrezikun që faturat të mos identifikohen dhe të 
mos paguhen me kohë. Njëherit vonesat në 
pagesa mund të rrit rrezikun e ndëshkimeve për 
AKK-në në të ardhmen.                                                        
Rekomandimi 2 – A1:                                                                                         

Nga dita e 
sotme e tutje, 
të gjitha 
faturat e 
pranuara do të 
procedohen 
menjëherë 
për pagesë. 
Nëse rastësisht 
nuk ndodhë 
pagesa e tyre 
brenda afatit 
ligjor, 
gjithsesi do të 
bëhet 
raportimi i 
rregullt mujor 
për obligimet 
e papaguara. 

15.05.2019. 
 
E  

PËRFU- 
NDUAR 

Zyrtarja e 
lartë për 
buxhet dhe 
financa 



 35 

Kryetari i AKK-së duhet të siguroj kontrolle 
shtesë në raportimin e obligimeve, ashtu që 
vlerat e sakta të raportohen për periudha 
kohore dhe të përcillen nga muaji në muaj 
derisa të paguhen ato. 

3 Çështja 3:  
B1 – Mungesa e planit strategjik dhe 
monitorimit të rreziqeve  
E gjetura:                                                                                                                                                                                                                    
Procedurat e MFK-së, përcaktojnë që plani 
strategjik duhet të përfshijë çështjet, qëllimet 
dhe objektivat strategjike, të cilat i ofrojnë 
mbështetje për procesin e planifikimit operativ 
dhe lehtësojnë monitorimin e progresit drejt 
rezultateve të dëshiruara. Ndërsa menaxhimi i 
rrezikut është proces i përgjithshëm i 
identifikimit, vlerësimit dhe monitorimit të 
rreziqeve si dhe zbatimit të kontrolleve ndaj 
tyre.  
AKK edhe në këtë vit nuk kishte hartuar planin 
strategjik, siç kërkohet me procedurat e MFK- 
së, përveç që objektivat strategjike për vitin 
2018 ishin përcaktuar në Programin e Punës për 
vitin 2018.  
Edhe pse AKK kishte përgatitur regjistrin e 
rreziqeve, si i tillë nuk menaxhohet në mënyrë 
sistematike sa i përket azhurnimit dhe 
monitorimit se si janë ndërmarrë veprime për të 
zbutur këto rreziqe.  
AKK ishte në proces të hartimit Planit Strategjik 
gjatë kohës së auditimit (prill 2019).       
Rreziku:                                                                                                                 
Mungesa e planit strategjik, pamundëson 
trajtimin e çështjeve të cilat janë të 

Komisioni dhe 
Sekretariati i 
AKK-së janë 
duke hartuar 
planin 
strategjik dhe 
këtë proces po 
mundohemi ta 
përfundojmë 
sa më parë që 
të jetë e 
mundur. 
 
Regjistri i 
rreziqeve 
gjithmon 
hartohet dhe 
dorëzohet me 
kohë në 
Ministrinë e 
Financave,   
por ky 
regjistër                
nuk 
monitorohet.  
Nga sivjet do 
të bëjmë 
monitorimin e 
tij. 

30.11.2019. 
 
E  

PËRFU-NDUAR 
 
 

30.06.2019. 
 

E PA 
PËRFU- 
NDUAR 

Komisioni i 
AKK-së 
 
 
dhe 
 
 
Drejtori i 
përgjithshë
m 
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domosdoshme për përmirësimin e efikasitetit 
dhe monitorimin e progresit drejt arritjes së 
rezultateve të dëshiruara në periudha afatgjate, 
më tutje mungesa e azhurnimit të regjistrit të 
rreziqeve ndikon në zvogëlimin e cilësisë së 
shërbimit.                                                                                                  
Rekomandimi 3 – B1:                                                                                         
Kryetari AKK-së duhet të siguroj hartimin e 
planit strategjik/proces të dokumentuar dhe 
efektiv të mbikëqyrjes së objektivave të 
përcaktuara. Po ashtu të sigurojë azhurnim dhe 
monitorim të vazhdueshëm të rreziqeve dhe 
raportim tremujor për zbatimin e kërkesave në 
këtë fushë. 
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