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1. Hyrje 
 
Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (tutje i referuar si ART) është autoriteti nacional 
rregullator që zbaton mandatin rregullator dhe kryen detyra tjera në sektorin e komunikimeve 
elektronike dhe shërbimeve postare. ART është themeluar dhe organizuar në përputhje me Ligjin 
e Telekomunikacionit Nr. 2002/07 i amandamentuar me Ligjin Nr. 03/085 (tutje referuar si Ligji) 
dhe Ligjit për Shërbimet Postare Nr. 03/L-173 (tutje referuar si LSHP).  
 
Themelues i ART është Republika e Kosovës dhe të drejtat e themeluesit (mbikëqyrësit) 
ushtrohen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Aktiviteti kryesor i ART-së është rregullimi i 
tregut të telekomunikacionit dhe shërbimeve postare në Republikën e Kosovës. ART gjithashtu 
qeveris, menaxhon dhe mbikëqyr shfrytëzimin e spektrit radio frekuencor si resurs publik të 
fundëm dhe të limituar për interes të Republikës së Kosovës. Në mënyrë që të jetë në mundësi të 
kryerjes së funksioneve të rregullimit të kompletuar dhe të pavarur të tregjeve të komunikimeve 
dhe shërbimeve postare, ART i duhet të siguroj parakushtet dhe resurset e duhura në referim të 
personelit, ekspertizës dhe resurseve financiare.  
 
Angazhimi i ART-së në rend të parë është e orientuar drejt arritjes së zbatueshmërisë së parimeve 
dhe objektivave të caktuara të rregullimit të tregjeve të komunikimeve dhe shërbimeve postare, 
me vëmendje të veçantë në promovimin e konkurrencës efektive dhe të qëndrueshme dhe në 
facilitimin e lehtësimin e futjes së operatorëve dhe ofruesve të shërbimeve të reja në treg. Në këtë 
rrafsh ART i kushton rëndësi të veçantë sigurimit të kualitetit të mirë të shërbimeve komunikuese 
dhe postare kundrejt çmimeve të arsyeshme dhe ofrimit /mundësimit të mbrojtjes maksimale të 
interesave të konsumatorëve (shfrytëzuesve të fundëm). Përmes aktiviteteve të saja rregullatore, 
si adoptimi i legjislacionit sekondar respektivisht kornizës rregullatore, vendimeve dhe 
dokumenteve tjera me rëndësi rregullatore në funksion të liberalizimit të vazhdueshëm dhe 
rregullimit minimal të mundshëm të tregjeve të komunikimeve dhe shërbimeve postare, ART ka 
siguruar dhe vazhdon të siguroj kushtet për konkurrentshmëri dhe konkurrencë efektive. 
Aktivitetet e ART-së janë të fokusuara në liberalizimin e tregut Kosovar dhe krijimin e kushteve 
të barabarta për operatorët dhe ofruesit e shërbimeve njëkohësisht duke i siguruar shfrytëzuesve 
të fundëm mundësinë e zgjedhjes së operatorit dhe shërbimeve sipas dëshirës së tyre. Në 
përputhje me dinamikën e paraparë të liberalizimit kontinuel dhe gradual të tregjeve deri kah 
fundi i vitit 2012, njëra nga detyrat (synimet) kryesore të autoritetit është të implementoj kornizën 
rregullatore për shërbimet brezëgjerë dhe vendos në shfrytëzim resurset frekuencore në brezet e 
caktuara sipas Planit Kombëtar të Shpërndarjes dhe Shfrytëzimit të Spektrit Radio Frekuencor. 
 
Mbështetur në kompetencat e saja, ART planifikon të alokoj (ndaj) dhe menaxhoj dhënien në 
shfrytëzim të spektrit radio frekuencor duke aplikuar principet e objektivitetit, transparencës, 
proporcionalitetit dhe mos-diskriminimit si dhe harmonizimit të radio frekuencave me ato të 
niveleve Evropiane gjithnjë në konsideratë të specifikave të tregut nacional dhe objektivave 
zhvillimore. Kjo do mundësoj aplikueshmërinë e rrjeteve komunikuese me shfrytëzim të spektrit 
radio frekuencor për qëllime të zhvillimit të tregut të shërbimeve të komunikimeve elektronike, 
për nevoja të shërbimeve publike dhe ato të interesit dhe sigurisë nacionale pa interferenca dhe 
abuzime. 
 
Është në misionin e ART-së që të siguroj si më poshtë; 
 

− Konkurrencë, rritje të vazhdueshme dhe hapësirë për inovacione në tregun e 
komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare 
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− Mbron interesat e konsumatorëve dhe ofroj mundësin e zgjedhjes mes komunikimeve të 
ndryshme dhe shërbimeve postare me çmime te arsyeshme   

− Krijoj kushte për konkurrencë fer mes operatorëve dhe ofruesve të shërbimeve kundrejt 
kushteve transparente dhe fer për rikthimin e investimeve  

− Përkrah zhvillimin dhe rritjen ekonomike, ofrimin e shërbimeve publike me kualitet të 
garantuar në Republikën e Kosovës duke inkurajuar përdorimin e teknologjisë moderne 

 
Bordi i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit, adopton dhe nxjerr planin e punës për vitin 
2012 të ART-së mbështetur në Ligjin e Telekomunikacionit, Dokumentin e Politikave të Sektorit të 
Telekomunikacionit, objektivave të Planit të Veprimit për Partneritet Evropian të vitit 2012 si dhe 
objektivat strategjike dhe operacionale për zhvillimin e tregut.  
 
Gjatë vitit 2012 e në vijim ART në veçanti do fokusohet në krijimin e qartësisë maksimale të 
mjedisit rregullator i cili do mundësoj dhe inkurajoj investimet dhe inovacionet në tregun e 
komunikimeve elektronike dhe postare ne Republikën e Kosovës.  Në këtë proces, vëmendje e 
veçantë do ndërmerret në promovimin dhe zhvillimin rapid dhe të balancuar të produkteve dhe 
shërbimeve brezëgjera (Broadband) dhe shërbimeve të gjeneratave të reja në varësi nga interesi i 
tregut.  
 
ART do inkurajoj, në veçanti; 
 

− Konkurrencën e ofertave të shërbimeve komunikuese 
− Rritjen konstante dhe rapide të implementimi të teknologjive moderne komunikuese 
− Infrastrukturë stabile, interoperabile dhe të besueshme (reliable) 
− Oferta të arsyeshme të shërbimeve komunikuese për konsumatorët Kosovar 
− Shfrytëzim efiçientë dhe efikas të spektrit frekuencor 
− Rritjen rapide të produkteve dhe shërbimeve brezëgjera   
− Zhvillimin e mëtutjeshëm ekonomik të ekonomisë Kosovare   

 
Elementet bazike të programit dhe zhvillimit të ART-së janë elaboruar në detaje në kapitujt dhe 
tekstin në vijim;  
 

2. Rregullimi i tregut të komunikimeve elektronike 
3. Menaxhimi i resurseve të fundme; spektrit radio frekuencor dhe numeracionit 
4.  Rregullimi i tregut të shërbimeve postare 
5.  Mbrojta e konsumatorëve 
6.  Avancimi i kapaciteteve të ART-së 
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2. Rregullimi i tregut të komunikimeve elektronike 
 

2.1.  Çështjet Rregullatore  
 

ART bazon rregullimin e saj bazuar në parimet e rregullimit Ex-ante, kryen analizat e tregjeve 
duke definuar tregjet relevante dhe vlerësuar in e konkurrencës efektive. Në rast të vlerësimit se 
nuk ka konkurrencë efektive në tregje të caktuara, ART identifikon një ose më shumë operator me 
fuqi të ndjeshme në treg dhe imponon masa (obligime) rregullatore ndaj operatorëve të definuar 
me atributin me fuqi të ndjeshme në treg (tutje referuar si OFNT). ART gjithashtu mbikëqyr 
implementimin e obligimeve rregullatore të përcaktuar me OFNT. 
 
Procedura e analizës së tregut dhe implementimi i saj karakterizohet si më poshtë; 
 

1. Përgatitjen e Pyetësorëve për analizë të tregjeve 
2. Analizimin e të dhënave të pranuara nga pyetësorët 
3. Definimin e tregjeve relevante bazuar në analizën e të dhënave të pranuara 
4. Vlerësimin e efektshmërisë së konkurrencës në tregjet relevante 
5. Identifikimin e operatorëve me fuqi të ndjeshme në tregjet relevante 
6. Përgatitja e raportit për analizën e tregut dhe vendimeve përkatëse si dhe këshillimi 

publik me palët e interesit 
7. Imponimin (vendosjen) e masave (obligimeve) rregullatore ndaj OFNT ose tërheqjen të 

obligimeve rregullatore nëse paraprakisht masa të tilla janë vendosur me aktet e 
rregullatorit 

 
ART grumbullon dhe proceson të dhënat e indikatorëve të rritjes dhe zhvillimit të tregut të 
komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare në Republikën e Kosovës, dhe përgatit 
raportet periodike dhe vjetore të tregut të komunikimeve elektronike dhe postare.  
 
Fokusi dhe angazhimet e ART-së  

 
Në vitin 2012, ART do fokusohet, në veçanti në çështjet e mëposhtme; 
 

− Mbikëqyrjen e implementimit të masave rregullator të operatorëve me OFNT me theks të 
veçantë në tregun e telefonisë fikse 

− Definimi e procedurës së amandamentuar për ofertën referuese dhe proceset gjegjëse   
− Sigurimin e kooperimit efikas mes operatorëve ndaj të cilëve janë imponuar masat 

rregullatore  
− Avancimin e kualitetit të raporteve periodike (verifikimi i saktësisë së të dhënave të 

grumbulluara nga operatoret) dhe analizave  
− Përfundimi i analizës së tregjeve të telefonisë mobile, linjave me qira dhe shërbimeve 

brezgjëra 
− Zhvillimi dhe implementimi i politikave të tarifave për të siguruar rritjen e konkurrencës 

dhe orientimin e çmimeve të bazuara në kosto 
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Aktivitetet kryesore të ART-së gjatë 2012 
 
Nr. Objektivi Aktivitetet Periudha 

1. Analiza e tregjeve 

Telefonia mobile me tregun përkatës; 
Tregu i terminimit të thirrjeve me zë 
në rrjetet mobile individuale 

 K II-2012 

Shërbimet e Linjave me Qira me 
tregjet përkatëse; 

− Minimumi i linjave me qira (i cili 
përfshinë lloje të specifikuara te 
linjave me qira deri ne dhe përfshirë 
2Mbps) 

− Segmente terminuese me shumicë të 
linjave me qira; 

Furnizim/ofrim me shumicë të 
segmenteve të linjave kryesore-trunk 

K III -2012 

Qasja me shumice ne shërbimet 
brezgjëra (Broadband) 

K IV -2012 

2 
Rregullimi i shërbimeve te 
OFTN 

Mbikëqyrja e implementimit të 
obligimeve rregullatore ex-ante për 
OFNT nga tregjet relevante të 
analizuara 

K IV -2012 

3 
Zhvillimi dhe implementimi 
i sistemit te politikave për 
tarifat 

Përgatitja dhe miratimi i Rregullores 
për zhvillimin e modelit për 
përcaktimin e kostove për  OFNT 

K IV -2012 

 
 

2.2.  Rrjetat dhe shërbimet Komunikuese  
 
ART menaxhon me hapësirën e numeraciont në komunikimet elektronike përmes planit të 
numeracionit dhe vendimeve mbi alokimet e resurseve numerike ndaj operatorëve dhe ofruesve 
të shërbimeve. Gjithashtu ART gjatë vitit 2012 synon që të vendos bazën rregullatore dhe ngrit 
platformën softuerike për mundësimin e bartshmërisë (portabilitetit) të numrave përmes 
menaxhimit të bazës qendrore administrative të portbilitetit të numrave. 
 
ART gjithashtu është përgjegjëse për lëshimin e vendimeve (autorizimeve) dhe grumbullimin e të 
hyrave nga tarifat për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike, shfrytëzimin e 
resurseve fundore, përfshi këtu tarifat për alokimin (ndarjen) e resurseve numerike si të 
përcaktuara me Ligjin dhe rregulloret e nxjerra në përputhje me Ligjin. ART gjithashtu mbikëqyr 
kushtet për ofrimin e shërbimeve komunikuese dhe kualitetin e shërbimeve komunikuese. 
 
Përmes nxjerrjes së akteve normative me karakter rregullator, ART identifikon dhe përcakton 
operatorët e shërbimit universal, definon të drejtat dhe detyrimet e tyre dhe përcjell zhvillimet në 
kualitetit dhe çmimeve të shërbimeve universale.  
 
Fokusi dhe angazhimet e ART-së  

 
Në vitin 2012, ART do fokusohet, në veçanti në çështjet e mëposhtme; 
 

− Adoptimin e rregullores për portabilitetin/bartshmerine e numrave 
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− Ngritjen e platformës softuerike – bazës qendrore administrative për portabilitetin e 
numrave 

− Eliminimi i barrierave për hyrësit në tregun e telekomunikacionit  
− Liberalizimin e mëtutjeshëm të tregut të telekomunikacionit dhe krijimin e kushteve për 

ofrimin e shërbimeve në tërë territorin e Republikës së Kosovës  
 
Aktivitetet kryesore të ART-së gjatë 2012 
 
No. Objektivi Aktivitetet Periudha 

1 Bartshmeria e Numrave 
Përgatitja dhe miratimi i rregullores 
për bartshmerine e numrave 

K II -2012 

  
Ngritja e platformës softuerike për 
bartshmerine  numrave 

K III -2012 

2 
Harmonizimi i legjislacionit 
sekondar me legjislacionin e 
shërbimeve elektronike 

Përgatitja dhe miratimi i Rregullores 
për autorizimet e përgjithshme 

K III -2012 

  Rishikimi i te gjitha akteve normative K III -2012 

3 
Krijimi i kornizës ligjore për 
shërbimet universale (USO) 

Paraqitja e dokumentit në procedurat 
e këshillimit publik dhe definimi i 
shërbimeve te përfshira në USO 

K IV -2012 

Përcaktimi i operatorit të cilit do ti 
imponohen obligimet USO 

K IV -2012 

Inicimi i themelimit të fondit të 
kompensimit për ofrimin e shërbimit 
universal 

K IV -2012 

4 Shërbimet e emergjencës 

Implementimi i numrit standard të 
emergjencës E-112 

K IV -2012 

Përgatitja e Planit për zhvillimin e 
shërbimeve të emergjencës 

K IV -2012 

Implementimi i shërbimeve te 
integruara te emergjencës 

K IV -2012 

 
 

2.3.  Infrastruktura dhe Facilitetet Komunikuese 
 
Mbështetur në trendët e aplikuara në Bashkimin Evropian, në relacion me shumicën e 
operatorëve, vërehet trendi i investimeve më të ulëta në ngritjen (konstruktimin) e infrastrukturës 
komunikuese të reja dhe rritjen e tendencës së bashkëshfrytëzimit të infrastrukturës ekzistuese, 
nevoja për mbrojtje më të mirë të mjediseve dhe hapësirës, dhe zhvillime rapide të tregut të 
infrastrukturës, nevojës për zhvillim dhe penetrim (depërtim) të shërbimeve brezëgjera në rrjetat 
fikse si dhe largimin (evitimin) e barrierave për penetrime më të thella.  
 
Ndërtimi i akcesit në infrastrukturën (rrjetat) komunikuese është një nga faktorët më të 
rëndësishëm në liberalizimin dhe zhvillimin e tregut të komunikimeve elektronike. Roli kryesor i 
ART-së në këtë drejtim është me sa vijon; mundësimin e shfrytëzimit efektiv të infrastrukturës 
ekzistuese telekomunikuese dhe faciliteteve shoqëruese, të adoptoj legjislacionin sekondar dhe 
rregulloj situatat ekzistuese, e drejta për shteg, të parashoh masa efektive për ndërmjetësim dhe 
fuqizim të sanksioneve.  
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Definimi i kushteve për bashkë shfrytëzimin e infrastrukturës ekzistuese, përfshi këtu nyjat 
(ducts) do kontribuoj në konsolidimin e kësaj praktike dhe trendi në/me mirëbesim kështu duke 
mundësuar operatorëve të rinj të kenë akces të lehtësuar ndaj shfrytëzuesve të rinj. 
 
Në procedurat e ndërlidhura me përdorimin e përbashkët të infrastrukturës komunikuese dhe 
faciliteteve shoqëruese, ART ndërmerr këto aktivitete; 
 

− Analizon kërkesat për kolokim (collocation) dhe bashkëshfrytëzim të infrastrukturës 
komunikuese dhe përcakton ekzistencën dhe mundësitë për bashkëshfrytëzim 

− Ndërmjetëson në dhe analizon variantet teknike të përgatitura nga palët dhe 
paraqitura për ndërmjetësim 

− Përcakton kushtet teknike për kolokim dhe thurjen e lakut lokal (unbundling of the 
lokal loop) 

− Draftin propozimet për projektligje, akte tjera normative, instruksione dhe format e 
domosdoshme për bashkëshfrytëzimin e infrastrukturës komunikuese  

 
Fokusi dhe angazhimet e ART-së  

 
Në vitin 2012, ART do fokusohet, në veçanti në çështjet e mëposhtme; 
 

− Përkrahur përdorimin efektiv të infrastrukturës ekzistuese si resurs të kufizuar 
− Lëshimin me procedura të lehtësuara dhe të përshpejtuara të së drejtës për shteg dhe 

kryer procedurat e ndërlidhura me të drejtën për shteg   
− Definimin e kushteve teknike, marrjes në shfrytëzim dhe kushteve tjera për kategori të 

caktuara të rrjetave komunikuese dhe infrastrukturës komunikuese dhe faciliteteve 
shoqëruese 

− Promovimin dhe inkurajimin e akcesit të Internetit brezëgjerë 
− Monitorimin e zhvillimeve të teknologjisë së akcesit dhe modeleve duke inkurajuar 

përdorimin racional   
− Grumbullimin e të dhënave mbi shtigjet dhe kapacitete infrastrukturore në platformën 

/sistemin e integruar informativ gjeografik, WEB GIS  
   

Aktivitetet kryesore të ART-së gjatë 2012 
 
No. Objektivi Aktivitetet Periudha 

1 
Shfrytëzimi i përbashkët i 
infrastrukturës 

Miratimi i Rregullores për te drejtën 
për shteg dhe shfrytëzimin e 
përbashkët te infrastrukturës 

K I -2012 

2 Funksionalizimi i WEB GIS 

Grumbullimi i te dhënave ne sistemin 
e integruar informativ gjeografik te 
ART-se (WebGIS) 

K II -2012 

Mundësimi i qasjes për palët e 
interesit 

K II -2012 

Hartimi i raportit për 
mbulueshmerine e shërbimeve 
brezgjëra 

K II -2012 
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2.4.  Konformiteti i Pajisjeve Telekomunikuese  
 
Mbështetur në direktivën e KE 1995/5/EC mbi kërkesat e rëndësishme dhe kushtet për 
qarkullimin e R&TT pajisjeve në treg, do adoptohet rregullorja mbi sistemin për aprovimin e 
tipeve dhe qarkullimin e lirë të R&TT pajisjeve. Rregullorja do parasheh modelin e rregullimit ex-
post rrjedhimisht një angazhim i shtuar në rregullimin e tregut do jetë i domosdoshëm me 
angazhime të shtuara në harmonizimin e nivelit të kualitetit dhe mënyrës së kontrollit të tregut.  
 
Rregullorja mbi konformitetin e pajisjeve do kontribuoj në përafrimin e mëtutjeshëm të kornizës 
rregullatore nacionale me legjislacionin dhe kornizën rregullatore të Bashkimit Evropian. Kjo 
rregullore do parasheh implementimin e pjesshëm të direktivës 1995/5/EC dhe do duhet të 
amandamentohet më tutje në varësi nga procesi i përafrimit të Republikës së Kosovës në proceset 
integruese me Bashkimin Evropian. Rregullorja do specifikoj obligimin e marrjes së provimit 
paraprak nga ART para importit dhe sjelljes në treg të R&TT pajisjeve, metodë dhe praktikë kjo e 
rregullimit Ex-ante. Aprovimi do lëshohet bazuar në dokumentacionin i cili zakonisht lëshohet 
për qëllime të inspektimit sipas kërkesave të vendeve të Bashkimit Evropian dhe paraqet një lloj 
inspektimi mbikëqyrës. Megjithatë, me rregullore do precizohet lejimi i importimit dhe vendosjen 
në treg, edhe pas ushtrimit të inspektimeve në vendet e instalimit të pajisjeve. Për këto qëllime, do 
jetë e domosdoshme aftësimi dhe trajnimi i personelit profesional të ART-së me qëllim të aftësimit 
dhe kualifikimit për të ushtruar kontrollin e tregut të R&TT pajisje. 
 
Fokusi dhe angazhimet e ART-së  

 
Në vitin 2012, ART do fokusohet, në veçanti në çështjet e mëposhtme; 
 

− Angazhimet e rregullta në lëshimin e aprovimeve për importim dhe sjellje në treg, 
vlerësimin e konformitetit, pranimin dhe procesimin e notifikimeve për të sjell në treg 
R&TT pajisje dhe operimin e tyre në harmoni me kanalet frekuencore të pa-harmonizuara  

− Përshpejtimin e procedurave, informimin e përdoruesve të cilët do kenë nevojë për 
shërbimet e ART-së dhe mundësimin e pajisjeve dhe teknologjive më të reja në Republikën 
e Kosovës, të cilat do mundësojnë shfrytëzim më efektiv të spektrit radio frekuencor (në 
konsiderim të ligjit dhe rregulloreve që rregullojnë përdorimin e spektrit radio frekuencor 
si dhe standardizimit)     

 
 
Aktivitetet kryesore të ART-së gjatë 2012 
 
No. Objektivi Aktivitetet Periudha 

1 
Konformiteti i pajisjeve 
telekomunikuese 

Finalizimi dhe implementimi i 
rregullores për konformitetit e 
pajisjeve telekomunikuese 

K I -2012 
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2.5.  Mbikëqyrja   
  

Bordi i ART-së do ushtroj mbikëqyrje aktive mbi aplikueshmërinë e dispozitave të ligjit të 
telekomunikacionit dhe ligjit për shërbimet postare, si dhe aplikueshmërinë e dispozitave të 
kornizës rregullatore (rregulloreve) të nxjerra në zbatim të dyja akteve ligjore.  
 
Mbikëqyrja do ushtrohet nga mbikëqyrësit (ekspertët) e caktuar nga Bordi në gjitha rastet e 
evidentimit të shkeljeve të mundshme të dispozitave të ligjit. Mbikëqyrja gjithashtu do mund të 
ushtrohet në rastet e mbrojtjes të konsumatorëve ndaj interferencave. Procedurat iniciohen mbi 
bazën e gjetjeve dhe fakteve të grumbulluara nga ART nisur nga ankesat e bëra/pranuara nga 
përdoruesit apo operatorët. Pas përfundimit të procedurës, mbikëqyrësit propozojnë masat dhe 
Bordi mund të inicioj shqiptimin e masave bazuar në shkeljet e konstatuara. 
 
Tregu i komunikimeve elektronike në Republikën e Kosovës si edhe tregjet e vendeve regjionale 
dhe ato të BE-së karakterizohen me trende të vazhdueshme të liberalizimit që mundëson hyrje 
dhe pjesëmarrje të lehtësuar të ndërmarrësve në treg  dhe ofrim të rritur të shërbimeve të 
ndryshme. Procedurat e thjeshtësuara për të mundësuar hyrjen në treg si dhe aspektet e 
ndryshme të de-rregullimit thërrasin për një mbikëqyrje dhe kontroll më të avancuar. Sistemi i 
inspektimit, respektivisht mbikëqyrja e tregut është e rregulluar konform rregullores e cila është e 
kaluar në procedurat e rregullta të këshillimit publik nga ART. 
 
Fokusi dhe angazhimet e ART-së  

 
Në vitin 2012, ART do fokusohet, në veçanti në çështjet e mëposhtme; 
 

− Jetësimin e obligimeve mbi OFNT  
− Mundësimin e ofrimit të shërbimeve të ligjshme telekomunikuese 
− Mbrojtjen e përdoruesve nga këndvështrimi i ofrimit të shërbimeve dhe sistemit të 

çmimeve  
− Mundësimin e ofrimit të shërbimeve postare 
− Mbrojtjen nga interferencat e ndryshme 
− Respektimin e obligimeve dhe procedurave nga importuesit me rastin e importimit dhe 

vendosjes në treg të R&TT pajisjeve                
 
Aktivitetet kryesore të ART-së gjatë 2012 
 
No. Objektivi Aktivitetet Periudha 

1 
Privaciteti dhe Siguria e te 
dhënave 

Përgatitja dhe miratimi i Rregullores 
për privacitetin dhe sigurinë e te 
dhënave ne komunikime elektronike 

K II -2012 

2 
Regjistrimi i pajisjeve 
telekomunikuese 

Finalizimi dhe miratimi i Rregullores 
për regjistrimin dhe miratimin e 
rregullores për pajisjet 
telekomunikuese 

K II -2012 

3 Kualiteti i shërbimeve 
Përgatitja dhe miratimi i Rregullores 
për privacitetin dhe sigurinë e te 
dhënave ne komunikime elektronike 

K IV -2012 

4 Inspektimi  
Hartimi dhe implementimi i Planit 
te Inspektimit 

Vazhdimësi  
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3. Menaxhimi i resurseve të fundme; spektrit radio frekuencor dhe numeracionit  
 

3.1.  Spektri radio-frekuencor 
 
Në relacion me menaxhimin e spektrit radio frekuencor, ART mes tjerash është përgjegjëse për 
çështjet dhe proceset e mëposhtme; 
 

− Përgatitjen e Planit të Përdorimit të spektrit frekuencor në harmonizim me Tabelën e 
Shpërndarjes dhe Shfrytëzimit të resurseve frekuencore (Planit Kombëtar) 

− Harmonizimin e spektrit frekuencor në përputhje me procedurat përkatëse dhe 
konkluzionet e marrëveshjeve ndërkombëtare që ndërlidhen me shfrytëzimin e spektrit 
radio frekuencor 

− Planifikimin dhe përgatitjen e parametrave teknik për lëshimin e licencave për përdorimin 
e spektrit radio frekuencor të cilat mund të lëshohen bazuar në aplikimet individuale, 
tenderët publik apo aukcionet publike 

− Lëshimin e licencës për përdorimin e spektrit radio frekuencor 
− Lëshimin e autorizimit gjeneral 
− Lëshimin e certifikatës për konformitet  
− Monitorimin e rregullt dhe matjet e spektrit radio frekuencor në tërë territorin e 

Republikës së Kosovës 
− Matjen, testimin dhe konstatimin e interferencave të spektrin radio frekuencor në tërë 

territorin e Republikës së Kosovës dhe eliminimin e tyre 
 
Fokusi dhe angazhimet e ART-së  

 
Në vitin 2012, ART do fokusohet, në veçanti në çështjet e mëposhtme; 
 

− Implementimin e praktikave të mira në menaxhimin dhe rregullimin e shfrytëzimit të 
spektrit radio frekuencor si dhe përafrimin e vazhdueshëm me kornizën e aplikueshme të 
BE-së për menaxhimin e resurseve frekuencore 

− Përgatitjen dhe implementimin e Planit të Përdorimit të Spektrit Radio Frekuencor 
− Përditësimin dhe modernizimin e sistemeve të kontrollit të spektrit radio-frekuencor 
− Implementimin e planit të rregullt të monitorimit me qëllim dhe funksion të planifikimit 

frekuencor dhe preventivit të përdorimit të pa-autorizuar të spektrit radio frekuencor dhe 
mbrojtjen e përdoruesve nga interferencat      

 
Aktivitetet kryesore të ART-së gjatë 2012 
 

No. Objektivi Aktivitetet Periudha 

     
1 Avancimi dhe menaxhimi 

me efikas i spektrit 
frekuencor  

- Planifikimi i brezeve për shërbimet 
UMTS/IMT /BWA 

- Plotësimi i Rregullores për tarifimin 
e spektrit frekuencor për shërbimet 
e reja. 

- Finalizimi dhe implementimi i    
marrëveshjes te koordinuara për 
çështjet teknike te shfrytëzimit të 
radio-frekuencave për shërbimet e 
telefonisë mobile në brezet kufitare.  

K II-2012 
 
 

K II -2012 
 
 

K II -2012 
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- Përgatitja e planit te përdorimit te 
spektrit frekuencor 

 
K III -2012 

2 Strategjia për shërbimet  
Broadband Wireless Access 
BWA 

- Inicimi i procesit për angazhimin e 
konsulences për përgatitjen 
dokumentacionit/kornizës 
rregullatore për shërbimet 
Broadband 

- Përgatitja e dokumentacionit 
(Autorizimit) për dhënien ne 
shfrytëzim te shërbimit BWA 

K II -2012 
 
 
 
 

K II -2012 

3 Jetësimi i Strategjisë për 
zhvillimin e sektorit me 
shërbime te reja  
telekomunikuese 

- Implementimi i Rregullores për 
licencimin e radio-pajisjeve në 
mjetet e transportit ajror. 

- Implementimi i Rregullores për 
shërbimet radio-amatore 
funksionalizimi i shenjës thirrëse 
për Radioamatore 

- Rregullorja për autorizimet të 
përgjithshme për spektër frekuencor 

- Rregullorja për Autorizimet 
Individuale mbi përcaktimin dhe 
shfrytëzimin e spektrit frekuencor 

K I -2012 
 
 

K II -2012 
 
 

 
K III -2012 

 
K III -2012 
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3.2.  Numeracioni 
 
Në relacion me menaxhimin e numracionit, ART mes tjerash është përgjegjëse për çështjet dhe 
proceset e mëposhtme; 
 

− Përgatitjen dhe implementimin e Rregullores (Planit) për Rrjetat e Telekomunikimit në 
Kosovë 

− Dhënien në shfrytëzim të resurseve numerike për operatoret dhe ofruesit e shërbimeve 
telekomunikuese në baza jo-diskriminuese dhe transparente 

− Përgatitja e raporteve të ndryshme periodike lidhur me administrimin dhe menaxhimin e 
resurseve numerike 

− Përcaktimin e tarifave për përdorimin e resurseve numerike  
− Publikon dhe përditëson listën e numrave/blloqeve numerike të alokuara   

 
Fokusi dhe angazhimet e ART-së  

 
Në vitin 2012, ART do fokusohet, në veçanti në çështjet e mëposhtme; 
 

− Harmonizimin e Planit aktual të Numeracionit në përputhje me kornizën e aplikueshme të 
Bashkimi Evropian dhe praktikave të mira në rregullimin e shfrytëzimit të numeracionit 

− Publikimin dhe përditësimin e listës së resurseve numerike të alokuara nga ART 
− Mbikëqyrjen e grumbullimit të të hyrave nga resurset numerike të alokuara nga ART 
− Verifikimin e përdorimit të resurseve numerike konform planit të numeracionit dhe 

vendimeve të ART-së  
 
Aktivitetet kryesore të ART-së gjatë 2012 
 
No. Objektivi Aktivitetet Periudha 

1 
Harmonizimi i Planit te 
Numeracionit 

Përgatitja dhe miratimi i Rregullores 
se re për Planin e Numeracionit 

K I -2012 

Verifikimi i përdorimit te resurseve 
numerike ne përputhje me Planin e 
Numeracionit 

Vazhdimësi 

Mbikëqyrja e grumbullimit të të 
hyrave nga numeracioni 

K II -2012 
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4. Shërbimi Postar   
 
Në rrafshin dhe tregun e shërbimeve postare, ART është përgjegjëse për çështjet dhe proceset e 
mëposhtme; 
 

− Adoptimin dhe implementimin e rregulloreve të nxjerra në përputhje me Ligjin për 
Shërbimet Postare 

− Pranon aplikacionet për shqyrtim/trajtim mbi ofrimin e shërbimeve postare 
− Lëshimin dhe licencave për ofrimin e shërbimeve universale postare dhe shërbimeve tjera 

postare 
− Adopton vendime mbi plotësimin, revokimin ose terminimin e validitetit të licencave për 

ofrimin e shërbimeve postare   
− Aprovon tarifat/çmimet për shërbimet postare universale dhe të rezervuara 
− Përcakton tarifat për dhënien e licencave dhe shumën e taksës vjetore (On-off-fee) për 

ofrimin e shërbimeve 
− Përcakton shkallën/limitin e peshës për shërbimet e rezervuara 
− Mbikëqyrë aplikimin e tarifave/çmimeve të shërbimeve postare dhe ndërmerr masat e 

nevojshme në rast të shkeljeve nga operatorët postar 
− Zgjedh mosmarrëveshjet në mes të operatorëve postar dhe përdoruesve/shfrytëzuesve 

dhe operatorëve postar 
− Mbledh të dhëna/informacione, notifikime dhe dokumente (raporte) në/mbi fushën e 

shërbimeve postare dhe i publikon ato sipas nevojës 
− Ofron (jep) shërbime të opinioneve të ekspertëve dhe sqarimeve mbi aplikimin Ligjit të 

Shërbimeve Postare 
− Kryen punë dhe detyra tjera si të parapara me Ligjin për Shërbimin Postar      

 
ART kryen mandatin e rregullimit të tregut të shërbimeve postare përmes dy mënyrave bazike; 
 

1) Pro-aktive – përmes ndërmarrjes së iniciativave për zhvillimin e vazhdueshëm të tregut të 
shërbimeve postare 

2) Korrektive – përmes reagimit ndaj njoftimeve të vrojtuara apo pranuara mbi trendet e 
zhvillimeve në tregun e shërbimeve postare 

 
Si pjesë e komponentës pro-aktive, ART grumbullon dhe publikon të dhëna, notifikime (njoftime) 
dhe raporte lidhur me gjendjen (pasqyrën) e tregut të shërbimeve postare. ART gjithashtu 
planifikon fuqizimin dhe konsolidimin e pozitës së saj si rregullator tregu përmes kontakteve të 
shpeshta dhe kooperimit me ofruesit /operatorët e shërbimeve postare në treg, dhe ofrimit të 
udhëzimeve ndaj operatorëve të shërbimeve postare me qëllim dhe objektiv zhvillimin e tregut të 
shërbimeve postare në drejtim të arritjes së synimit të liberalizimit të plotë të tregut. 
 
Komponenta korrektive, ushtrohet duke ndërmarrë masa në drejtim të zhvillimeve të tregut të 
shërbimeve postare në harmoni me Ligjin për Shërbimet Postare, strategjitë zhvillimore dhe 
planin vjetor të punës së ART-së. 
 
Fokusi dhe angazhimet e ART-së  

 
Në vitin 2012, ART do fokusohet, në veçanti në çështjet e mëposhtme; 
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− Draftimin dhe implementimin e rregulloreve dhe akteve tjera në/brenda kompetencës së 
ART-së  

− Mbikëqyr implementimin e detyrimeve rregullatore të dala nga vendimi i QeK # 16/53 
për themelimin e ndërmarrjes publike qendrore Posta e Kosovës Sh.A./PK në zbatim të 
obligimit për aprovimin e bartjes së licencës nga PTK Sh.A tek subjekti i ri i themeluar 
sipas vendimit të aksionarit themelues (QeK)  

− Siguruar zbatimin e kushteve të operimit nga ana e operatorëve me kushtet e licencave 
respektivisht dispozitat e ligjit 

− Angazhimin e shtuar në monitorimin e zbatueshmërisë së obligimeve të operatorit publik 
− Grumbullimin dhe analizimin e të dhënave dhe gjendjes /pasqyrës së tregut të 

shërbimeve postare   
 
Aktivitetet kryesore të ART-së gjatë 2012 

 
No. Objektivi Aktivitetet Periudha 

1 Miratimi i Rregullores për 
cilësinë dhe standardet e 
shërbimeve universale  

Përgatitja dhe miratimi i Rregullores 
për cilësinë dhe standardet e 
shërbimeve universale 

K III -2012 

2 Monitorimi i tregut të 
shërbimeve postare 

Hartimi dhe implementimi i planit të 
Inspektimit 2012 

Vazhdimësi 

3 Raportimet periodike Përgatitja e raportit  vjetor për 
gjendjen e Sektorit Postar  

K III -2012 

4 Zhvillimi i mëtejmë 
institucional i ART /ngritja e 
kapaciteteve profesionale 

Raportimet kuartale dhe vjetore Vazhdimësi 

5 Pjesëmarrja në konferenca 
/forume/trajnime 

Pjesëmarrja në konferencat e 
organizuara nga TAEX/UPU/CEPT 

Vazhdimësi 
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5. Mbrojtja e Konsumatorëve  
 
Parimet dhe objektivat kryesore rregullatore të ART-së, mes tjerash thërrasin për promovimin e 
dhe mbrojtjen e interesave dhe të drejtave të konsumatorëve nga shfrytëzimi i shërbimeve 
publike komunikuese dhe shërbimeve postare.  
 
Promovimi i interesave të konsumatorëve ushtrohet nga ART duke; 
 

− Siguruar akcesin në shërbimet universale publike komunikuese dhe shërbimet postare për 
gjithë përdoruesit në tërë territorin e Republikës së Kosovës   

− Promovuar informata të qarta mbi çmimet dhe kushtet për përdorimin e shërbimeve  
− Informimin dhe edukimin e përdoruesve mbi të drejtat dhe detyrimet e tyre  
− Konsideruar dhe zgjidhur kërkesat të grupeve të  veçanta (personat me aftësi të kufizuar, 

fëmijët, etj) 
− Procesimin, kontrollimin dhe harmonizimin e akteve të brendshme të operatorëve me 

dispozitat e ligjit dhe rregulloreve të ART-së 
− Pjesëmarrur në aktivitetet e ndryshme të institucioneve dhe organizatave të ndryshme që 

merren me mbrojtjen e interesave të konsumatorëve 
− Kooperuar në rrafshin ndërkombëtar me organizatat dhe institucionet ndërkombëtare që 

merren me interesat e konsumatorëve dhe pjesëmarrjen në punimet e grupeve teknike dhe 
të ekspertëve  

− Publikimin e të dhënave dhe informimin e autoriteteve kompetente shtetërore     
 
Mbrojtja e të drejtave të konsumatorëve sigurohet përmes aplikimit të procedurave të 
thjeshtësuara dhe qasjes së lehtësuar në procedurat e zgjidhjes së konflikteve mes konsumatorëve 
dhe operatorëve të shërbimeve publike komunikuese dhe shërbimeve postare. ART zgjidh 
konfliktet mbi bazën e kërkesës së parashtruar dhe të kualifikueshme nga ana e palës apo palëve 
me interes.  
 
Aktivitetet e mësipërme për promovimin dhe mbrojtjen e interesave të konsumatorëve kryhen 
nga komisioni funksional i caktuar nga autoriteti ligjor, Bordi i ART-së i/të cilat kanë mandatet 
dhe autorizimet e përcaktuara me rregulloren për zgjidhjen e konflikteve. Puna e komisioneve 
karakterizohet kryesisht me ushtrimin e dy roleve dhe mandateve;   
 
Zgjidhja e Konflikteve 
 

− Pranimin, regjistrimin (protokollimin) dhe procesimin e kërkesave për zgjidhjen e mos-
marrëveshjeve (konflikteve) mes përdoruesve (konsumatorëve) dhe operatorëve të 
shërbimeve publike komunikuese dhe shërbimeve postare dhe përgatisin dhe/apo dalin 
me rekomandimet për zgjidhjen e mos-marrëveshjeve /konflikteve 

− Edukon dhe ofron asistencë ndaj përdoruesve në/gjatë procedurës së zgjidhjes së 
konflikteve 

− Mundësojnë përdoruesve pranimin e të dhënave të përditësuara mbi statusin e kërkesave 
të tyre përmes njoftimeve me telefon apo në ueb faqen e ART-së 

− Mbajtjes së shënimeve (databazës) mbi ankesat e konsumatorëve    
− Kooperon me operatorët e shërbimeve publike komunikuese dhe shërbimeve postare në 

zgjidhjen e ankesave dhe mos-marrëveshjeve të konsumatorëve  
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Preventiva në funksion të mbrojtjes së të drejtave të konsumatorëve 
 

− Informimit dhe edukimit të konsumatorëve mbi të drejta dhe detyrimet e tyre 
− Publikimit të informacioneve të duhura dhe instruksioneve për konsumatorët shfrytëzues 

të shërbimeve publike komunikuese dhe shërbimeve postare në ueb faqen e ART-së, në 
shtypin ditor, ose në mënyrë tjetër më të përshtatshme 

− Procesimin, kontrollimin dhe propozimin e plotësimeve në aktet e brendshme të 
operatorëve të nxjerra në përputhje me ligjin dhe rregulloret e ART-së 

− Hulumtimin, analizimin dhe kontrollimin shërbimeve të ofruara në treg, propozuar masa 
për preventiven në funksion të mbrojtjes së të drejtave të konsumatorëve dhe inicimit të 
kontrolleve në bazë të ankesave ose në ushtrim të kompetencës Ex-Officio 

− Pjesëmarrur në punimet e organizimeve profesionale dhe konsultimet publike mbi të 
drejtat dhe mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve 

− Përgatitë raporte të ndryshme me përdorim intern dhe ekstern  
 

Fokusi dhe angazhimet e ART-së  

 
Në vitin 2012, ART do fokusohet, në veçanti në çështjet e mëposhtme; 
 

− Inicimin e aktiviteteve të lidhura me promovimin e interesave të konsumatorëve 
− Fuqizuar masa dhe procedura plotësuese preventive duke pas në konsideratë në veçanti, 

edukimin e konsumatorëve në format dhe modelet me qasje të lehtësuar nga ana e 
konsumatorëve 

− Organizimin e punëtorive (workshope-ve) me operatorët në tema me interes për të drejtat 
dhe detyrimet e konsumatorëve      

− Analizuar shërbimet në treg ndërlidhur me ofertat e ofruara ndaj konsumatorëve, 
metodologjitë e çmimeve, etj 

−   
   

Aktivitetet kryesore të ART-së gjatë 2012 
 

No. Objektivi Aktivitetet Periudha 

1 Te drejtat e konsumatoreve 

Përgatitja dhe shpërndarja e 
udhëzuesve te ndryshme për te 
drejtat e konsumatoreve 

K I -2012 

Përgatitja e udhërrëfyesve dhe 
publikimi i tyre ne web 

K I –2012 

Organizimi i punëtorive me 
operatoret për te drejtat dhe 
detyrimet e operatoreve 

K I  -2012 

2 Raportimi periodik 

Përgatitja e raporteve periodike për 
gjendjen ne sektorin e 
telekomunikacionit 

Vazhdimësi 

Publikimi i fletushkës elektronike ne 
baza tremujore Vazhdimësi 
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6. Avancimi i kapaciteteve të ART-së  
 
ART në vazhdimësi është angazhuar në drejtim të konsolidimit dhe ngritjes së kapaciteteve 
rregullatore në përputhje me kërkesat e zhvillimeve në treg dhe kërkesave që dalin nga Ligji dhe 
dokumenti i Politikave të Sektorit të Telekomunikacionit, të rris efiqiencën dhe transparencën e 
punës së saj, brenda kufizimeve, sfidave dhe specifikave që karakterizojnë ambientin aktual, 
përmes organizimeve më të mira dhe të avancuara, definimit dhe kompjuterizimit të proceseve të 
punës, avancimit të mekanizmave të kontrollit të brendshëm, duke krijuar sistem të qëndrueshëm 
dhe të integruar të sistemeve informative të orientuara nga platformat e bazuara në programe të 
avancuara, duke vendosur mekanizma aktiv të kooperimit ndërkombëtar dhe në veçanti duke 
avancuar njohuritë dhe shkathtësitë e personelit të saj.       
 

6.1. Kooperimi Ndërkombëtar  
 
Gjatë vitit 2012 ART do vazhdoj me aktivitetet shkëmbyese të eksperiencave me autoritetet 
homologe rregullatore të tregut të shteteve me të cilat ART ka arritur marrëveshje bashkëpunimi, 
si dhe autoritetet tjera nga shtetet e Bashkimit Evropian përmes programeve të ndryshme, si 
TAIEX, twinning programme, etj me qëllim dhe angazhime drejt zbatimit të praktikave më të 
mira në realitetin dhe kundrejt specifikave të tregut Kosovar. 
 
Gjatë vitit 2012 ART do angazhohet në ndërkombëtarizimin e mëtutjeshëm të ART-së 
respektivisht institucionit nacional rregullator të Republikës së Kosovës pranë organizatave dhe 
institucioneve të karakterit tekniko-rregullator ku anëtarësimi nuk është i kushtëzuar nga statusi 
aktual politik i Republikës së Kosovës. ART në bashkëveprim dhe koordinim me institucionet e 
shtetit të Republikës së Kosovës do jetë e përgatitur për të parashtruar dokumentacionin e 
kërkuar për kodet shtetërore dhe shenjat thirrëse nga ana e institucioneve si ITU, CEPT, etj.   
 
Fokusi dhe angazhimet e ART-së  

 
Në vitin 2012, ART do fokusohet, në veçanti në çështjet e mëposhtme; 
 

− Konsolidimin, harmonizimin dhe aplikimin efektiv të kornizës rregullatore  
− Studimin dhe kuptimin e kornizës së re rregullatore të Bashkimit Evropian me theks dhe 

fokus në marrjen e përvojave në rregullimin e gjeneratave të reja të rrjetave (NGN) 
− Aplikimin për programe të reja për/nga programet e IPA, TAIEX, etj  
− Implementimin e programeve të TAIEX të aprovuara gjatë vitit 2011 
− Vazhdimi i ofrimit të kontributit /pjesëmarrjes në programin e Bashkimit Evropian për 

monitorimin e tregjeve të shteteve që aspirojnë anëtarësim në BE, të implementuar nga 
Cullen International   

− Vazhdoj me aktivitetet koordinuese për sigurimin /marrjen e kodeve shtetërore dhe 
shenjave thirrëse  
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Aktivitetet kryesore të ART-së gjatë 2012 
 

No. Objektivi Aktivitetet 

1 Kodi i telefonisë 

Hartimi/plotësimi i dokumenteve të nevojshme për 
anëtarësim dhe caktimi i bartësit 
Koordinimi i punëve me palët e interesit dhe institucionet e 
vendit 

2 Kodi i internetit 

Përgatitja dhe hartimi dokumenteve të nevojshme për 
ccTLD (KOSNET) 
Përgatitja e procedurës për aplikim për licencim të regjistrit 
të ccTLD 
Koordinimi i punëve me palët e interesit dhe institucionet e 
vendit 

3 
Anëtarësimi ne institucionet 
relevante 

Përgatitja e planeve dhe hartimi i dokumenteve të 
nevojshme për anëtarësim ne institucionet e karakterit 
tekniko /rregullator 

4 
Implementimi i projekteve te 
TAIEX-it 

Implementimi i projekteve te TAIEX te aprovuara ne vitin 
2011 
Aplikimi për projekte te reja 

 
 

6.2. Zhvillimi dhe avancimi i kompetencës dhe modernizimi  
 
ART mbështetur në planet strategjike dhe operative, edhe gjatë vitit 2012 do vazhdoj me 
fuqizimin e kompetencës dhe aftësimit përmes programeve të kualifikimit (trajnimeve) të 
personelit të saj. ART do adoptoj dhe implementoj planin intern të karakterit fleksibil për 
aktivitetet e trajnimeve, vizitave studimore, pjesëmarrjes në punimet e konferencave profesionale, 
i cili plan do i nën-renditet ri-shikimit periodik.  
 
ART do vazhdoj ti kushtoj vëmendje të shtuar ndryshimeve të shpejta teknologjike 
(konvergjencës teknologjike), të cilat siç dihet paraqesin sfidë për gjithë aktorët pjesëmarrës në 
tregun e komunikimeve dhe po ashtu edhe nga perspektiva e rregullimit. Aktivitetet dhe 
veprimtaria e autoritetit rregullator janë ngushtë të lidhura me vëllimin, edukimin dhe kualitetin 
e resurseve profesionale të ART-së dhe nevojës permanente për monitorimin dhe vlerësimin e 
çështjeve komplekse profesionale (të tregut të operimeve komunikuese dhe postare), çështjeve 
ekonomike dhe legale.   
 
Menaxhmenti i ART-së duhet domosdoshmërish në vazhdimësi të kujdeset për avancimin dhe 
ngritjen e njohurive dhe kompetencës së punonjësve të saj mes tjerash edhe duke përkrahur 
studimet profesionale të vartësve në tema me interes për zhvillimin e tregjeve përkatëse, projektet 
profesionale me karakter studimor apo/dhe hulumtuese, pjesëmarrjen me punime shkencore në 
konferenca, punëtori, etj me qëllim të avancimi të kompetencës individuale por edhe organizative 
të institucionit të ART-së. 
 
Fokusi dhe angazhimet e ART-së  

 
Në vitin 2012, ART do fokusohet, në veçanti në çështjet e mëposhtme; 
 

− Promovimit të edukimit dhe qasjes ndërdisiplinore (edukimit teknik/komunikimeve, 
ekonomisë dhe juridik) në funksion të zgjidhjes së problemeve /çështjeve rregullatore 



Faqe 19 nga 19 
  

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  RRrr..PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  
  TTeell::  ++338811  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++338811  3388  221122  339999;;    

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrtt--kkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrtt--kkss..oorrgg    

− Monitorimit dhe zhvillimit të teknologjive të reja dhe influencës së tyre në zhvillimin e 
rrjetave dhe shërbimeve me fokus të veçantë në fuqizimin e kompetencës dhe dijës 
rregullatore 

− Problemeve të zhvillimit të përshpejtuar dhe të balancuar të shërbimeve të Internetit dhe 
shërbimeve brezëgjerë dhe zhvillimit të aplikacioneve dhe shërbimeve të bazuara në 
teknologjinë BBA në Republikën e Kosovës 

 
Në mënyrë që të zbatohen aktivitetet dhe projektet e sipër potencuar ART-së do i duhet të 
vazhdoj të kërkoj mundësimin e krijimit të kushteve dhe resurseve optimale të kuadrit 
profesional dhe teknik, në nivelin e paraparë dhe paraqitur me strukturën organizative të vitit 
2011 e cila thërret për ngritjen dhe avancimin e strukturës në së paku 40 punonjës përgjatë viteve 
2012-13 dhe së paku 45 punonjës në total deri nga fundi i vitit 2014.  
 
Aktualisht ART nuk posedon resurset e mjaftueshme profesionale që në mënyrë të pavarur të 
implementoj gjithë programet e parapara me planin e punës, por implementimi i tyre i plotë nuk 
varet kryekëput dhe ekskluzivisht nga ART.   
 
ART do fokusohet në veçanti në definimin e nevojave mbi avancimin e kualifikimit të resurseve 
aktuale dhe angazhimin e tyre proporcional kundrejt aftësive dhe kompetencës aktuale të 
punonjësve të saj duke siguruar një shtrirje sa më të drejtë të angazhimeve dhe përgjegjësive të 
punonjësve të saj. Në funksion të plotësimit të nevojave gjatë vitit 2012 parashihet angazhimi i dy 
zyrtarëve (shërbyesve) të JO karrierës për/me kontrata shërbimi për periudha prej gjashtë (6) 
muajve me qëllim të optimizmit të shfrytëzimit të platformave dhe databazave në dispozicion të 
ART-së si dhe do angazhohet konsulencë e jashtme për të zhvilluar dokumentacionin për disa 
nga objektivat kryesore të parapara me planin e shpalosur të planit të punës për vitin 2012.   
 
ART gjatë vitit 2012 do angazhohet në rritjen e efiqiencës së brendshme përmes avancimit dhe 
definimit të procedurave dhe proceseve dhe në këtë funksion do implementoj edhe sistemin e 
menaxhimit të cilësisë në konformitet me standardin ISO për menaxhimin e proceseve i cili pas 
periudhës së testimit do i nën-renditet edhe procesit të verifikimit të aplikimit të tij respektivisht 
certifikimit nga trupa certifikuese.  
 
 

6.3. Aktivitetet Monitoruese   
 
Mbikëqyrja e implementimit të detyrave (aktiviteteve) të ART-së do të ushtrohet nga shefat e 
departamenteve, udhëheqësit e sektorëve dhe zyrave brenda ART-së, projekt menaxherët e 
projekteve kapitale si dhe Kryesuesit e Komisioneve funksionale apo Grupeve Punuese të 
caktuara nga Bordi i ART-së, përgjegjës për implementimin e tyre si të specifikuar me planin e 
shpalosur të punës për vitin 2012.  
 
Rezultatet e monitorimit duhet të raportohen rregullisht në baza mujore në mbledhje e 
menaxhmentit të kryesuara nga Kryeshefi Ekzekutiv, i cili më pastaj në baza të rregullta gjashtë 
mujore ose/edhe sipas kërkesës së shumicës së anëtarëve të Bordit i paraqet rezultatet Bordit.   

  
 


