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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

  
AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  

RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  
  
Nr. Prot 01/2005  

 
Rregullore për Licenca dhe Autorizime 

 
 

Neni 1 
Baza juridike 

 
Kjo Rregullore është nxjerr në bazë të nenit 4 alineja 4, nenit 20, 22 al.3 të Ligjit për 
Telekomunikacionin  UNMIK/RREG 2003/16, dhe vendimit të Bordit të ART të datës 
07.09.2005. 
 

Neni 2 
Objekti i rregullores 

 
Objekt i kësaj rregullore është përcaktimi i tipeve të licencave individuale dhe shumën e 
pagesës për secilën licencë individuale, udhëzimi për dhënien e licencës dhe forma e 
aplikacionit për licencë. 
 

Neni 3 
Fusha e zbatimit 

 
Kjo rregullore vlen për të gjithë ofruesit potencial të shërbimeve të       
telekomunikacionit. 
Ofrues të shërbimeve konsiderohen të gjithë personat juridik, vendas apo të huaj të cilët 
janë të regjistruar në organet kompetente për këtë lloj shërbimi në përputhje me ligjin e 
aplikueshëm në Kosovë. 
 

Neni 4 
Procesi për dhënien e licencës 

 
    Të gjithë aplikantët për licenca individuale mund të dorëzojnë aplikacionet e tyre në 
ART. Forma e aplikacionit për licencë individuale është në Aneksi 1 të kësaj rregullore. 
 
4.1 ART do t’i shqyrtoj aplikacionet për licencë individuale për çdo rast në veçanti 
dhe do të mbaj dialog me secilin aplikant në mënyrë që të kuptojë çartë propozimin e tij. 
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4.2  ART do të njoftojë Aplikantin me shkrim brenda 14 dite nga dita e pranimit të 
aplikacionit. Nëse Aplikanti nuk merr ndonjë përgjigjeje brenda kësaj periudhe, atëherë 
ai mund të kërkoj nga ART informata për t’u siguruar nëse aplikacioni është pranuar.  
ART ka të drejtë të kërkoj informata shtesë për të sqaruar informatat e marra. 
 
4.3  ART do të rekomandoj apo refuzoj aplikacionet e kompletuara dhe të plota 
brenda 90 ditëve nga dita e pranimit. Nëse është rekomanduar, dhënia e licencës 
individuale zakonisht do të aprovohet brenda 30 ditëve nga rekomandimi, dhe nëse është 
e nevojshme mund të shtyhet edhe për jo më shumë se 30 ditë tjera. 
 
4.4  Procesi i licencimit përveç çështjeve të tjera, duhet të siguroj që të licencuarit 
janë të kualifikuar siç definohet me ligj, të jenë të sigurt financiarisht, teknikisht 
kompetent dhe të aftë t’i përgjigjën Ligjit për Telekomunikacion ashtu që ART të jetë në 
gjendje të përmbush obligimet e saj dhe të ushtroj të drejtën në bazë të Ligjit për 
Telekomunikacion. Ndër obligimet tjera që dalin nga Ligji i Telekomunikacionit për 
ART janë edhe këto: 
 4.4.a   mbrojtja e interesave të parapaguesve dhe shfrytëzuesve për sa i përket 
tarifave që ngarkohen për shërbime: vënia në dispozicion dhe ofrimi i shërbimeve, 
mbrojtja e specifikimeve personale dhe intimiteti i shërbimeve; 
 4.4.b    promovimi i konkurrencës efektive dhe të paanshme në mes të operatorëve 
të rinj dhe atyre ekzistues të licencuar; dhe 
 4.4.c    sigurimi që, në vlerësimin e aplikacioneve për ofrimin e shërbimeve 
publike të telekomunikacionit, çdo aplikant ose çdo person që merr përsipër, do të jetë në 
gjendje të ofroj shërbime të tilla. 
 
4.5  Vlerësimi i çdo aplikacioni do të bëhet në bazë të kritereve të paraqitura më lartë. 
Kur licenca të jepet, i licencuari do të futet në listën që ART e mban, e cila është e hapur 
për publik. 
 

Neni 5 
Kushtet e licencës 

 
Në mënyrë që licenca të fitohet është e nevojshme: 

a. që aplikanti i licencës të jetë entitet juridik i inkorporuar në Kosovë, ose degë e 
kompanisë së huaj të licencuar që do të operoj në Kosovë sipas ligjit të 
aplikueshëm; 

b. që qëndrueshmëria e tërë infrastrukturës dhe personelit shoqërues me dispozitat e 
shërbimeve të telekomunikacionit të jetë i lokalizuar në Kosovë. 

 
 

Neni 6 
Tipet e licencave 

 
Të gjitha tipet e licencave që ART lëshon janë të detajizuara në Aneksin 2 të kësaj 
Rregullore. 
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Nuk ka ndonjë kufizim në atë se sa licenca individuale mund të jepen nga ART, me 
përjashtim të atyre që kanë të bëjnë me burimet e kufizuara. 

 
 

Neni 7 
Çmimet për licenca  

 
Çmimet për licenca janë të detajizuara në Aneksin 2 të kësaj rregullore. 
 
 7.1 Pavarësisht nga lloji i licencës, i licencuari duhet të bëjë: 
         a) pagesë për dhënien e licencës 
         b) pagesën vjetore të licencës që është e barabartë me përqindjen  (tash për tash e 
përcaktuar për 1%) bruto të qarkullimit që rrjedh nga aktivitetet e licencuara, në pajtim 
me legjislacionin në fuqi.  

 
 

Neni 8 
Kohëzgjatja e licencës dhe përtëritja 

 
Çdo licencë do të lëshohet për një periudhë të caktuar kohore që nuk do të kaloj 15 vite. 
ART mundë në fund të periudhës për të cilën është lëshuar licenca, me kërkesën e të 
licencuarit mund të bëjë përtëritjen e licencës, por nuk është e obliguar edhe nëse të gjitha 
kushtet e parapara për marrjen e një licence janë përmbushur. 

 
 

Neni 9 
Sanksionet  

 
Për shkelje të dispozitave të këtyre procedurave ART vendosë sanksione në përputhje me 
Ligjin për Telekomunikacion. 

 
Neni 10 

Hyrja në fuqi 
 

Kjo rregullore hyn në fuqi datën e nënshkrimit. 
 
 
 

                                          
 
 
 
Dt.                                             Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit 
07.09.2005                                                                  Anton Berisha, kryetar 
                                                                              __________________________                                                      
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Aneksi 1 
Republika e Kosovës  

  Republika Kosova  - Republic of Kosovo    
Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit 
Regulativni  Autoritet Telekomunikacije 
Telecommunication Regulatory Authority 

 
 

APLIKACION PËR LICENCË INDIVIDUALE 
 
Ky formular duhet kompletuar duke përdorur aplikacionin Microsoft Word (preferohet të bëhen zipped me 
program adekuat kompjuterik) dhe duhet kthyer Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART). 
Vini re: Formulari i plotësuar dhe dokumentet shtesë të jenë së paku në njërën prej gjuhëve zyrtare dhe të 
dorëzohen në 2 kopje. 

 
1.  Data e aplikimit: 
                                           dd           /          mm           /     vvvv 
                                                        
              

1.1  Informata mbi entitetin / kompaninë: 

Entiteti / Emri i kompanisë  

Numri i regjistrimit 
(Ju lutem ofroni një kopje të certifikatës  
CR)  

 

       
2.  Adresa : 

 Ju lutem ofroni adresën e plotë postare të kompanisë së regjistruar 

 
 
 
 
 

                               
                  Të dhëna shtesë kontakti: 

2.1   Numri i telefonit  

2.2   Numri i faksit  

2.3   E-mail adresa  

 
3.    Informatat e zyrtarit ligjërisht të përgjegjshëm (Drejtorit ose tjetër): 

3.1 Emri i zyrtarit 

ligjërisht  
të përgjegjshëm 

 

3.2 Adresa  

3.3 Numri i telefonit  
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3.4 Numri i faksit  

3.5 E-mail Adresa  

3.6 Nr. i letërnjoftimit  

 
4.   Përshkruani shërbimet e propozuara: 

Lokacioni i shfrytëzuesve potencial, lloji i përmbajtjes, struktura teknike, etj. Ju lutem 
përfshini të gjitha- sa më tepër informata që përfshihen këtu aq më shpejt do t'iu 
procedohet aplikacioni. 

 
 
 
 

 
5.            Lloji i licencës për të cilën aplikoni: 

Në rastet kur një apo më tepër licenca janë të nevojshme, ART në mënyrë ultimative do 
të vendosë se cila licencë është e duhur për shërbimet e deklaruara nga aplikuesi, 
megjithatë aplikuesi duhet të ketë njohuri për llojet e licencave të mundshme dhe 
zbatueshmërinë e tyre për shërbimet që ofrohen.   

 
 
 
 

6.            Prova për stabilitetin adekuat operacional: 

Kjo i nevojitet ART-së për të vërtetuar se aplikuesit mund t’i lejohet ky biznes. Mund të 
jetë, dhe duhet të përmbajë një pasqyrë të  aranzhimeve financiare për aktivitetet e 

licencuara dhe/ose planin e biznesit, sipas nevojës. Këto duhet t’i bashkëngjiten 
aplikacionit si dokumente te veçanta.  

 
 
 
 

 
 7.            Prova për stabilitetin adekuat operacional dhe kompetencat teknike të 
aktiviteteve për   të cilat pretendohet licenca: 

Projektet referuese,  klientët, një përmbledhje të resurseve teknike, duke përfshirë edhe 
ato njerëzore, pajisjet dhe aranzhimet nën-kontraktuese. Këto duhet t’i bashkëngjiten  
aplikacionit si dokumente te veçanta  

 
 
 



Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit 6

8.            Ju lutem specifikoni standardet relevante teknike dhe operacionale që  
do të adaptohen (përfshirë edhe standardet e kualitetit si ISO 9001): 

 
 
 
 

 

9.    Përcakto vartësit kryesor për aktivitetin e propozuar për licencë : 

Nevojën për qasje në infrastrukturën e rrjetit p.sh  përdorimi linjave të partnerëve me 
qira për palën e tretë etj. 

 
 
 
 

 
10.           Licencat tjera të telekomunikacionit që ka aplikuesi: 

Kjo përfshin licencat e lëshuara në Kosovë si dhe në shtetet tjera. 

 
 
 
 

 
11.            Informatat tjera : 

Ju lutem përfshini këtu ndonjë informatë tjetër nëse ju e shihni si të dobishme për ART-
në lidhur me procedimin e aplikacionit tuaj (përfshirë edhe dokumentet referuese të 
dorëzuara si pjesë e këtij  aplikacioni. 

 
 
 
 

 
 
Deklaroj se me njohurinë time kam dhënë informata të vërteta, korrekte dhe të 
plota në këtë formular aplikimi. Unë e di se informatat ose dokumentet e 
pavërteta mund të jenë bazë për refuzimin e aplikacionit tim dhe ndërmarrjen e 
masave tjera të parapara me Ligjin e Telekomunikacionit dhe ligjet tjera të 
aplikueshme të Republikës së Kosovës. 
 
 
Nënshkrimi i aplikuesit 
 
_________________________ 



Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit 7

Aneksi 2 

 


