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  REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 
  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  

RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  
 

 
Nr. Prot. 049/B/11          
  

VENDIM Nr. 124 
 
Bazuar në nenet, neni 4 paragrafi (4) dhe neni 6 paragrafi (1) dhe (4), të Ligjit mbi 
Telekomunikacionin Nr. 2002/07, të ndryshuar me ligjin Nr. 03/L-085, Bordi i Autoritetit 
Rregullator të Telekomunikacionit (ART) i përbërë nga, 

 
1) z. Ekrem Hoxha Kryetar 
2) z. Besnik Berisha Anëtar 
3) z. Lulzim Kurtaj Anëtar 
4) z. Nijazi Ademaj Anëtar 

 
në mbledhjen e XXVI të bordit të mbajtur me datë 06 shtator 2011 sipas procedurave të 
përcaktuara me dispozitat e ligjit bazë dhe Rregulloren e brendshme të ART-së, shqyrtoi 
dokumentin e përgatitur nga Departamenti për Menaxhimin e Frekuencave lidhur me 
operatorin ‘Tali SHPK’, andaj duke marrë për bazë dispozitat e legjislacionit vijues, qoftë primar 
apo sekondar; 
 

a) Ligjin e Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të amendamentura me ligjin Nr. 03/L-085 dhe 
atë; Kapitulli 3, neni 9, paragrafi 6; Kapitulli 5, neni 22, paragrafi 1 dhe 7, neni 26 
paragrafi 1; dhe Kapitulli 6, nenin 28, paragrafi 2, neni 35 paragrafi 1; 

b) Rregulloren për Tarifimin e Spektrit Frekuencor, ART Nr. Prot. 95/1/10, dt. 22/10/10 që 
shfuqizon rregulloren ART Nr. Prot. 182/07, dt. 11/06/2007,të ndryshuar me 
rregulloren ART Nr. Prot. 028/09, dt. 13/02/2009, 

c) Udhëzimin Administrativ Nr. 2004/3 Mbi caktimin e Dënimeve për Kundërvajtjet nga 
telekomunikacioni,  
 

si dhe pas për bazë po ashtu argumentet, faktet dhe rrethanat e mëposhtme: 
 

1) Raportin e matjes verifikuese të kryer nga sektori i radio monitorimit me dt. 13.07.2011, 
në territorin e Komunës së Gjilanit, që konstaton shfrytëzimin e resurseve frekuencore 
përkundër mos-deklarimit për ripërtrirje të licencës; 

2) Mos aplikimin për licencim për shfrytëzimin në vazhdimësi të radiofrekuencave te 
verifikuar me matje (prg. 1).  

3) Mos përmbushjen e obligimit financiar për shfrytëzim e kanaleve frekuencore të 
përcaktuar me Rregulloren për Tarifim Spektri, 

4) Njoftimin dhe urdhrin përfundimtar nr.471/2/11, dt. 25/07/2011,  
5) Njoftimin për përmbushjen e tarifës bazë dhe masës sanksionuese Nr. 501/2/11, dt. 

10/08/2011, 
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Bordi i ART-së, në përputhje me kompetencat e tij dhe procedurat e përcaktuara me rregulloren 
e brendshme, merr këtë, 
 

V E N D I M 
  

I. Obligohet Florim Zuka, Drejtor/Zyrtar përgjegjës i kompanisë ‘Tali SHPK’ që për shkak 
të kundërvajtjeve nga telekomunikacioni të paguaj dënimin në shumë prej 250.00 €. 

 
II. Obligohet Florim Zuka, të paguaj po ashtu shumën prej 166,25 €, në emër të detyrimit 

baze (tarifës vjetore) për shfrytëzimin e kanalit frekuencor, përfshirë këtu edhe shumën 
shtesë prej 25% të tarifës për mos pagim te tarifës baze brenda afateve ligjore, për shkak të 
shkeljes së nenit 9 paragrafi 6 të Ligjit te Telekomunikacionit.  
 

III. Totali i detyrimit financiar për ndërmarrjen, ‘Eurokos’ respektivisht z. Florim Zuka, 
Drejtor/zyrtar përgjegjës i ndërmarrjes si parashkruar në paragrafët I dhe II të këtij 
vendimi është ne lartësi prej 416,25 € (me fjalë katërqind e gjashtëmbëdhjetë euro e njëzet e 
pesë cent) . 
 

IV. Obligimi financiar në totalin si me lartë duhet të përmbushet jo më vonë se 30 (tridhjetë) 
ditë nga dita e dorëzim/pranimit të vendimit. 
 

V. Ky vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga bordi i ART-së. 
 

  

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  

  
Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit ka konstatuar se Florim Zuka- Drejtor/Zyrtar 
përgjegjës i ndërmarrjes ‘Tali SHPK’ me veprimet e tij si;  
 

A. Mos përmbushjes e obligimit ligjor, respektivisht sigurimin e licencës e cila në vete 
përfshin të drejtën e shfrytëzimit të spektrit frekuencor (Ref. neni 22 paragrafi 1 dhe  7 
pika h) të Ligjit të Telekomunikacionit dhe pikës 5.1.c) të Udhëzimit Administrativ, UA 
nr.2004/3  

B. Mos pagesën e tarifës për licencë në baza vjetore, respektivisht mospërmbushjen e 
tarifës vjetore për të drejtën e përdorimit të radio frekuencave (Ref. neni 26 paragrafi 1 
dhe 35 paragarafi 1 të Ligjit te Telekomunikacionit dhe pikës 5.1.e) të UA,  

C. Mos përmbushjen e detyrimit të pagesës brenda afatit ligjor, (Ref. Neni 9.6 i Ligjit të 
Telekomunikacionit); të paraparë me nenin 4.5.1 të Rregullorës për Akordimin e së 
Drejtës për Shfrytëzimin e Radio Frekuencave, ART nr.008/08 dt.10/01/2008, 
 

ka bërë shkelje të Ligjit të Telekomunikacionit, rregulloreve të ART-së të cilësuar si kundërvajtje 
dhe të sanksionuara në bazë të pikës 5.2 të Udhëzimit Administrativ Nr. 2004/3 ‘Mbi caktimin e 
kundërvajtjeve nga telekomunikacioni’. 
 
Bazuar në gjithë këtë, faktet dhe argumentet e provuara ART ka shqiptuar dënimin si në 
dispozitiv të këtij vendimi. 
 

KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee::    
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Ky vendim është përfundimtar dhe kundër tij nuk lejohet ankesa. Ky vendim u nënshtrohet 
çfarëdo shqyrtimi përmes procedurave administrative-gjyqësore të parapara me ligjet në fuqi.  

 
VVëërrtteettiimm::    
Më këtë vendim konfirmohet se ART-së ka vendosur në pajtueshmëri me ligjet dhe udhëzimet e 
aplikueshme në Republikën e Kosovës dhe  rregullat e procedurës së ART-së.    
 
 
PPrriisshhttiinnëë,,  1133//0099//22001111        AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

              

                      EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  
 
Besnik Berisha  Anëtar i Bordit 
Nijazi Ademaj  Anëtar i Bordit  
 
 

AAkkttvveennddiimmii    ii  ddëërrggoohheett::  
 

- z. Florim Zuka ‘Tali SHPK’ 
- Departamentit për Menaxhimin e Frekuencave, DMF/ART 
- Administratës së ART-së 
- Arkivit  

 


