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Operatori i Dytë Mobil i Kosovës i jep fund monopolit  
 
Hapja për konkurrencën private në telekomunikacion ka çuar në të hyra të mëdha në 
investime nga jashtë në shumë shtete në zhvillim. Megjithatë në Kosovë, gati shtatë vite 
pas luftës, “Vala 900”, të cilës i është dhënë licenca e parë GSM në vitin 2001, vazhdon 
të operoj me një status monopoli përkundër ankesave të konsumatorëve për çmime të 
larta dhe kërkesave masive për zgjedhje në telefoni mobile. Duke filluar nga viti 2005, 
autoritetet kanë prezentuar tatimin në monopol, e cila për momentin aplikohet vetëm për 
PTK-në. Sipas Rregullores së UNMIK-ut 2003/16 për Ligjin mbi Telekomunikacion, 
Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit në Kosovë në bshkëpunim me 
kompaninë Suedeze ”Ab Stela Con” është duke përgatitur paketën për tender për 
operatorin e dytë të telefonisë mobile. Qeveria ka vendosur që  metoda për seleksionimin 
e operatorit të dytë do të jetë një kombinim në mes të një ankandi dhe një ”gare bukurie”, 
duke rritur çmimin e licencës nga 6.5 milion për licensën e parë në 20 milion për të 
dytën. Ankandi llogaritet në 30% plus pagesën e pjesëmarrjes, dhe  70% per garën e 
bukurisë, e cila ndahet në; 30% mbulesë dhe hapje, 20% pjesëmarrje lokale, 10% 
shërbime dhe kualitet, 10% përvojë. Logjika prapa metodës së kombinuar është e bazuar 
në faktin që nuk ka një bazë për ankand në Kosovë. Objektivi afatgjatë është që të 
themelohet një platform për konkurrencë të mirë në të ardhmen. Megjithatë problemi 
është që pagesa e madhe për anëtarësim mund të kufizoj konkurrencën edhe në qoftë se 
krijon profite të mira buxhetore. Një Komision  Mbikqyrës i përbërë nga zyra ligjore e 
UNMIK-ut, BE-ja, Zyra e Krye-Ministrit, Ministria e Transportit dhe 
Telekomunikacionit dhe Autoriteti Rregullativ për Telekomunikacion do të monitoroj 
procesin përzgjedhës që të sigurohet përmbushja e kushteve ligjore.  
Pritet që operatori i dytë, duke pretenduar që procesi është i suksesshëm, do të operoj prej 
Shkurtit të vitit 2007. Në përgjithësi, pasja e operatorëve të shumtë të telefonisë mobile 
private është normë nëpër shtetet në zhvillim. Në këtë mënyrë, ky është një hap pozitiv 
në zhvillimin e tregut të telefonisë mobile në Kosovë dhe në thyerjen e infrastrukturës 
monopoliste në telekomunikacion, si një karakteristikë vendimtare për një ekonomi të 
tregut të lirë.   
 
  
Shpërndarja e operatorëve mobil në vende të ndryshme të rajonit  
Vendi Operatorët e telefonisë  

mobile 
Abonues 
(miliona1) 

Abonues/ 
Popullsi 

Shqipëria  AMC, Vodafone 1.55 43% 
B&H BH Telecom, Mobi’s, Eronet 1.95 43% 
Bullgaria M-Tel, GloBul, Vivatel  7.0 95% 
Kroacia T-Mobile, VIPnet, Tele2 4.13 92% 
Kosova Vala 900 0.50 25% 

                                                 
1 Numri i përgjithshëm i abonuesve është i përafërt (vitet bazë 2005-2006) 
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Maqedonia  T-Mobile, Cosmofon 1.25 63% 
Mali i Zi ProMonte, T-Mobile 0.79 130% 
Sërbia Mts, Telenor, Mobilkom 6.25 67% 
 
Të Hyrat Qeveritare më të Larta se sa që është Parashikuar – Duket se rezultatet 
e buxhetit të vitit 2006 do të jenë shumë më ndryshe se sa që është parashikuar në fillim 
të vitit, kryesisht për sa i përket të hyrave. Buxheti i aprovuar nga parlamenti ka 
projektuar të hyra prej 654 milion Euro, përderisa shpenzimet e planifikuara ishin 700 
milion Euro. Disa muaj më vonë, pas diskutimeve me FMN-në, qeveria prezentoi një 
vlerësim më të ultë të të hyrave në Kornizën Afat-Mesme të Shpenzimeve, 623 milion 
Euro. Këto vlerësime të korrigjuara nënkuptuan një deficit të parashikuar prej 77 milion 
Euro, ose 3 përqind të BPV-së (GDP)së parashikuar, për vitin 2006. Përderisa i afrohemi 
fundit të vitit, numrat aktual janë pak më ndryshe. Në një anë, është pothuajse e sigurtë se 
qeveria do të shpenzoj më pak këtë vit, posaqërisht në kategorinë e shpenzimeve kapitale. 
Kjo mund ti ngarkohet procedurave të gjata të prokurimit, kapacitetit të kufizuar të 
planifikimit të ministrive shpenzuese dhe prezentimit të procedurave të reja nga thesari 
për të forcuar kontrollën financiare. Në anën tjetër, të hyrat aktuale janë gjithashtu më të 
larta se sa që është projektuar në KAMSH.  
 
Statistikat kryesore – një shikim 

       2006 
2002 2003 2004 2005 Qersh Korr Gush

4.0 BPV (% ndryshim) -0.1 -2.4 0.2 .. .. ..
282.3 282.3 302.0 Papunësia regjion …319.7 323     ..

.. CPI (ZSK) -2.5 2.61.6 3.3 2.8  2.6
106.4 62.6 Bilanci fiskal  (€mn) 

 
Kjo është kryesisht rezultat i kombinimit të arritjes së qëllimit të administrimit tatimor 
për tatimet e përgjithshme dhe tatimit të papritur nga PTK-ja duke grumbulluar më tepër 
të hyra se sa që është parashikuar. Si rezultat, MEF-i tani vlerëson se të hyrat për vitin 
2006 do të jenë përafërsisht 682 milion Euro. Kjo do të thotë se Qeveria mund të ketë një 
suficit, më tepër se deficiti që është parashikuar në buxhet, dhe që si rezultat, niveli i 
rezervave të mundshme qeveritare do të mbetet i paprekur. Kjo është një arritje e 
rëndësishme, pasi që viti 2007 është një vit plot me rrreziqe fiskale – lidhur me vendosjen 
potenciale të statusit, si dhe me situatën në sektorin e energjisë – duke nënkuptuar që një 
pozitë fiskale konzervative dhe një nivel i shëndoshë i rezervave do të vazhdoj të jetë 
esenciale.  

www.worldbank.org/kosovo  

-134.3    -67.8 31.8 9.4 -6.9
27.6 35.6 56.5 Eksportet (€mn) 9.5 9.548.9 7.6

 
854.8 973.1 Importet (€mn) 120.91,063.20     1.180.0   113 102.9

Vërejtje: Shifrat e bilancit fiskal mujor, eksportit dhe importit janë jo-grumbulluese.
. ZSK (CPI) është % e ndryshimit prej vitit në vit (p.sh Tetor 2004 është ndryshim nga Tetor 2003 në 

 Tetor 2004). Papunësia e regjistruar në mijëra. 
Burimi: Llogaritje të BPK-së, ZSK-së, MEF-it, Zyrës për Punësim e Kosovës dhe FMN-së nga viti 2006
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Redukimi i Rreziqeve Mjedisore të Sektorit të Energjisë në Kosovë  
 
Për shkak se sektorët e energjisë dhe të minierave janë identifikuar si vendimtarë për 
zhvillimin ekonomik në Kosovë, duke konsideruar depozitet gjithëpërfshirëse të linjitit 
dhe nevojat në rritje nëpër rajon, ekziston një potencial për zgjerim të mëtejmë të 
prodhimit të energjisë dhe biznesit të minierave për qëllime të eksportit pas zgjidhjes së 
statusit. Si rrjedhim, kjo kërkon një rehabilitim urgjent të infrastrukturës ekzistuese në 
pajtim me tregun në rritje të energjisë përderisa krijohet dhe sforcohet një qasje e 
brendshme për tu marrë me çështjet mjedisore nga aktivitetet e prodhimit të energjisë dhe 
të inkurajoj standarde më të larta të qëndrueshmërisë mjedisore. 
Për shkak të tekonologjisë dhe sistemeve të vjetruara të manovrimit dhe të hedhjes së 
hirit, ndotja e ajrit nga pluhuri i prodhuar nga termocentralet e prodhimit të energjisë 
Kosova A dhe B dhe grumbujve të hirit paraqesin një problem kritik mjedisor dhe 
shëndetësor për këtë rajon.  Emetimet totale të pluhurit vlerësohen në 167,000 tone në vit, 
me 20,000 ton nga trajtimi dhe transporti i hirit dhe 50,000 ton në vit nga hedhja e hirit 
posaqërisht nga termocentrali Kosova A.    
 

Pluhuri total Bardh Rajoni në mes të termocentralit Kosova A 
OBSH (WHO) Limit dhe Depot e Hirit 

OBSH (WHO) 
Limit 

Mg/(m2 dite) 482.5 2009.16 300 
Mesataret e pluhurit dhe emisionet e Partikulateve (materies së posaçme) në rajonin e Obiliqit  
 
Në një ditë të caktuar, sasia mesatare e pluhurit që vendoset për m2 afër minierave dhe 
termocentraleve shtrihen në mes të 1,000 deri në mbi 2,000 mg/m2, duke kaluar shumë 
kufirin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) që është 300 mg/m2 per ditë. 
Ngjashëm, bazuar në masat e kualitetit të ajrit të Materies Partikulate më të vogël se 10 
micrometra (PM10), vlerat e kualitetit të ajrit që i atribuohen  depove të hirit në rajonin e 
Obiliqit (në distance prej nën 5 km nga burimet) janë mesatarisht mbi 50 g/m3 dhe në 
periudha të thata mbi 100 g/m3, duke tejkaluar limitet e BE-së. 
 
  
Koncentrimi i 
Materies së Posaqme 

Rajoni në mes të Termocentralit 
Kosova A dhe Depove të Hirit të 
Kosovës A  

Kufiri i BE-së 
(mesatarja ditore) 

PM ug/m3 50 - 100 ug/m3 50 ug/m3 
 
Është vlerësuar se ky ndikim në shëndetin publik është duke ndikuar në një nivel ose më 
keq në rreth 70% prej 30,000 njerëzve të cilët jetojnë në këtë rajon dhe se eliminimi i 
emisoneve të pluhurit nga hedhja dhe grumullimi i hirit do të rezultoj në një përfitim prej 
rreth US$1,600,000 per vit në shpenzime të shmangura në lidhje me ndikimet aktuale të 
shëndetësisë.   
 



Në kontekst të ndërlikimeve të shëndetësisë and interesit të Kosovës për tu anëtarësuar në 
BE, është e rëndësishme që institucionet e saj të përvetësojnë teknologji të përshtatshme 
për mjedisin në mënyrë që të përmbushin plotësisht Direktivat e aplikueshme të BE-së, 
dhe të zhvillojnë sisteme të forta rregullative për zhvillimin e sektorit të energjisë.   
 
Si pjesë e Projekteve të Bankës Botërore për Ndihmë Teknike Sektorit të Energjisë në 
Kosovë, Projekti I Pastrimit dhe Rikuperimit të Tokës (CLRP), të ndihmuar nga IDA dhe 
implementuar nga Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), tenton të adresoj problemet e 
hedhjes së hirit. Ai përkrah autoritetet qeverisëse në trajtimin e çështjeve mjedisore që 
kanë të bëjnë me depot e hapura të hirit nëpër termocentralet e Kosovës A dhe Kosovës 
B, duke rritur qasjen në tokë për qëllimet e zhvillimit të komuniteteve, duke eliminuar 
rreziqet e shëndetit që vijnë për shkak të pluhurit, dhe ndërtimit të kapaciteteve brenda 
KEK-ut për veprime të sigurta të mihjes dhe prodhimit të energjisë.  
 
Projekti ka katër komponente. Komponenta e parë do të përgatis gropën e hapur në 
Mirash që të pranoj dhe deponoj hirin nga Termocentrali Kosova A, si dhe të deponoj 
hirin e larguar nga gropat e hapura të hirit të Kosovës A. Kopmonenta e dytë do të 
përkrah largimin e plotë të hirit dhe materialeve të mbingarkuara nga objektet e 
deponimit të hirit nga Kosova A, transportimin e këtyre materialeve në vendin e 
deponimit në minierën e Mirashit, dhe rimbushjen e përshtatshme të minierës së 
përgatitur sipas komponentes së parë. Kompontenta e tretë do të rivendos rreth 6.5 
kilometra katror tokë nëpërmes të riformësimit dhe ri-kultivimit të depove të zgjedhura të 
mbingarkuara. Komponenta e katërt do të siguroj përkrahje KEK-ut në implementimin e 
projektit. Një veçori speciale e projektit është se i mundëson KEK-ut që të implementoj 
dhe kryej plotësisht punët me stafin dhe pajisjet vetanake. Kjo do të krijoj pronësi të fortë 
në integrimin e rikuperimit të tokës dhe kujdesit mjedisor në thelb të këtij veprimi. Deri 
në përfundimin e projektit, ndotja e ujërave nëntokësore afër Depove të Hirit të Kosovës 
A pritet të eliminohet, duke përfituar kështu shëndeti i popullsisë lokale. Rikuperimi i 
gropave të mbingarkuara do ta bëj tokën të disponueshme për vendbanime natyrore, 
bujqësi dhe qëllime banimi. Dhe zyrtarët mjedisor do të kenë fituar përvojë të 
konsiderueshme në trajtimin e çështjeve ligjore të mjedist nga aktivitetet e mihjeve të 
linjitit dhe prodhimit të energjisë.    
 
 
 
 
 
 
 
Informata shtesë janë në disponim sipas kërkesës. Për më shumë informata, ju lutemi kontaktoni 
Shpend Ahmeti (sahmeti@worldbank.org), ose Edon Vrenezi (evrenezi@worldbank.org) në zyret e 
Bankës Botërore në Kosovë në telefonat (381-38) 249-459. Përfundimet, interpretimet dhe 
konkludimet e shprehura në këtë udhëzim janë plotësisht të autorëve. Ato nuk përfaqëojnë 
detyrimisht këndvështrimin e Bankës Botërore, Drejtorëve të saj Ekzekutiv, ose vendet që 
përfaqësojnë.   


