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Republika e Kosovës 
Republika Kosova - Republic of Kosovo 

  
AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  
RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

 
  
NNrr..  PPrroott..  006622//BB//1122                

  

VVEENNDDIIMMII    NNrr..  226666  
 

PPëërr  

NNddrryysshhiimmiinn  ddhhee  PPlloottëëssiimmiinn  ee  VVeennddiimmiitt  NNrr..  113344    

  
Në mbështetje të nenit 4 paragrafi (4), nenit 6 paragrafi (1) i Ligjit mbi Telekomunikacionin 

Nr. 2002/07, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-085, dhe në referim të nenit 20 të Rregullores së 

Brendshme (Ref. ART Nr. Prot. 161/06) të Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART), 

Bordi Drejtues (BoD) i përbërë nga,  

 

1) z. Ekrem Hoxha Kryetar 

2) z. Besnik Berisha Anëtar 

3) z. Naser Shala,  Anëtar 

4) z. Nijazi Ademaj Anëtar   

 

në mbledhjen e XXXX të Bordit Drejtues të mbajtur me datë; 18 Tetor 2012, sipas procedurave 

të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, mori në shqyrtim rekomandimin e 

dhënë nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm mbi rishikimin dhe sigurimin e konsistencës në 

kuptimin e kohëzgjatjes së licencës, rekomandim ky i paraqitur në faqen 13 të raportit të 

auditimit të pasqyrave vjetore financiare të ART-së për vitin e përfunduar me 31 Dhjetor, 2011 

(Ref. ZAP Nr. dok. 23.30.1-2011-08 /Ref. ART Nr. Prot. 1272/2/12), duke u bazuar në procedurat 

e përcaktuara me aktet normative të aplikueshme dhe si të referuara në pjesën e bazës ligjore 

të këtij aktvendimi nga shqyrtimi i dosjes së lëndës dhe diskutimet Bordi Drejtues i ART-së;  

 

VV  ËË  RR  EE  NN  ssee;;  

  
Duke marrë parasysh se rrethanat e paraqitura si në vijim paraqesin njëkohësisht edhe 

arsyeshmërinë për ndryshimin dhe plotësimin e pjesshëm të dispozitivit të aktvendimit bazë 

(Ref. Vendimi Nr. 134);  

 

1) Rekomandimi i dhënë nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm përmes raportit të 
auditimit të pasqyrave vjetore financiare të ART-së për vitin e përfunduar me 31 

Dhjetor, 2011 nuk e negon dispozitivin e aktvendimeve bazë në veçanti këtu duke ju 

referuar metodologjisë së përcaktimit të vlerës së brezit të alokuar; 
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2) Rekomandimi i dhënë nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm i referohet nevojës së 
ofrimit dhe sigurimit të një qartësie shtesë përmes përmbylljes të vlerësimit të arritur 

përmes harmonizimit të periudhës së validitetit të licencës; 

 

3) Shkresa (përgjigja) elektronike e paraqitur nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm e 
paraqitur me datë; 18/09/2012 (Ref. E-mail Tue 9/18/2012 1:25 PM) si përgjigje kthyese 

në kërkesën e ART-së për dhënien e udhëzimeve eventuale shtesë në funksion të 

përmbushjes së vet rekomandimit të paraqitur nga ZAP, nuk ka paraqitur ndonjë 

udhëzim apo rrethanë plotësuese;  

 

4) Përllogaritja e vlerës së mbetur për periudhën kohore prej 7 muajve kalendarik 
respektivisht nga periudha; 1 Janar 2019 deri me 30 Korrik, 2019 (data efektive e 

skadencës së licencës bazë), bëhet duke përllogaritur shumën mujore nga totali i vlerës së 

përcaktuar të brezit 2x10 MHz ne 1800 MHz për periudhën 15 vjeqare me periudhën e 

rekomanduar për harmonizim;  

 

a) Sipas metodologjisë së aplikuar të aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës, 
rezulton se vlera e brezit 2x10 MHz në brezin 1800 MHz për një (1) vit është;       

 

25,000,000.00 €/15 vite = 1,666,667.00 € 

 

Vlera e më sipërme (një vit) është pasqyruar nga viti 2007 në vitin 2011 duke 

konsideruar interesin vjetor prej; I = 0.05 me çka edhe është fituar vlera;  

 
V2011 = 1,666,667.00 x (1+0.05)4 = 2,025,844.16 €                                                      

 

Bazuar në këtë metodologji, ART ka llogaritur vlerën për pagesë për 7 muajt e 

mbetur në formën e paraqitur si më poshtë; 

 

V2012 = (1+0.05) x V2011 respektivisht vlera për 7 muajt e mbetur të jetë; 

  

7/12 x (1+0.05) x V2011 = 7/12 x (1+0.05) x 2,025,844.16 = 1,240,829.55 € 

 

AATTËËHHEERRËË  
 

Me qëllim të; 

 

ofrimit dhe arritjes të qartësisë së duhur rregullatore dhe administrative,  

 

- jetësimit të rekomandimit të dhënë nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm,  

- përmbylljes së plotë të procesit mbi alokimin e brezit 2x10 MHz në brezin 1800 MHz 

dhe harmonizimit përmbyllës me afatet e validitetit të licencës së PTK Sh.A/Vala, 

- lehtësimit dhe qartësimit të rrethanave gjatë procesit të ri-licencimit të brezeve në 

shfrytëzim pas skadimit të afatit të validitetit të licencës së PTK Sh.A/Vala, 

- stimulimit të interesimit të investitorëve të huaj,  

 

atëherë, Bordi Drejtues i ART-së, vendosi si më poshtë, 
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VV  EE  NN  DD  II  MM  

I. Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i aktvendimit bazë (Vendimi Nr. 134, Ref. ART Nr. 

Prot. 053/B/11) me tekstin si në vijim; 

 

Obligohet operatori PTK Sh.A/Vala që të përmbush obligimin financiar për shtatë (7) muajt e 

mbetur te vitit 2019 në vlerën e përcaktuar me nenin II të këtij aktvendimi me qëllim të 

harmonizimit të plotë të periudhës së validitetit të licencës për brezin e alokuar 2x10 MHz në 

1800 MHz me licencën bazë GSM në brezin 900MHz. 

 

II. Operatori, PTK Sh.A/Vala obligohet që të kompletojë pagesën e vlerës, në lartësi prej 

1,240,829.55 EUR, jo më vonë se gjashtëdhjetë (60) ditë kalendarike nga data efektive e 

këtij vendimi, në përmbushje të detyrimit nga akordimi i radio spektrit frekuencor si të 

përcaktuar me parametrat teknik të shtojcës së vendimit dhe licencës bazë. 

 

III. Autorizohet Departamenti i Telekomunikacionit dhe Zyra Ligjore që brenda afatit 

pesëmdhjetë (15) ditor pas kompletimit të detyrimit të përcaktuar me nenin e 

mësipërm, ti inkorporoj gjitha ndryshimet dhe plotësimet e nevojshme në licencën bazë 

të operatorit PTK Sh.A /Vala dhe pas zyrtarizimit të njejtën ta publikojë në ueb faqen e 

ART-së.  

 

IV. Të gjitha dispozitat tjera të aktvendimit bazë, mbeten të pandryshuara. 

 

V. Ky vendim hyn ne fuqi ditën e nënshkrimit. 

 

BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE  
 

Vendimi, mbështetet në dispozitat e legjislacionin vijues, qoftë primar apo sekondar;  

 

A. Ligjin e Telekomunikacionit Nr. 2002/07, të ndryshuar me ligjin Nr. 03/L-085, nenin 
34 paragrafi 2), pikat a) dhe b), paragrafët 3) dhe 8), nenin 35 paragrafi 1) dhe nenin 23 

të Ligjit Nr. 03/L/-085 që ndryshon nenin 63 paragrafi 1) të Ligjit për 

Telekomunikacionin Nr. 2002/07 dhe paragrafët 2) dhe 4) të nenit 63; 

 

B. Ligjin për Procedurën Administrative, Nr. 02/L-28, nenet, 107, 108.2 dhe 108.3.  
 

C. Vendimin e Qeverise se Republikës së Kosovës (Ref. Nr. Prot. 10/35, dt. 01/09/2011), 
 

D. Vendimin e BoD të ART-së Nr. 134, (Ref. ART Nr. Prot. 053/B/11, dt. 12/10/2011), dhe  
 

E. Licencën për mirëmbajtjen, instalimin dhe operimin e një rrjeti publik GSM për 

komunikime mobile, në territorin e Kosovës, Nr. 111/04, dt. 30/07/2004, e lëshuar 

ndaj operatorit PTK Sh.A/Vala. 

  

KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee;;    

Kundër këtij vendimi nuk lejohet ankesa por mund të hapet konflikt administrativ në 

Gjykatën kompetente në afatin prej 30 ditësh. 
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VVëërrtteettiimm;;    

Më këtë vendim konfirmohet se Bordi Drejtues i ART-së ka vendosur në pajtueshmëri me 

ligjet dhe rregulloret e aplikueshme në Kosovë, dhe në pajtueshmëri me rregullat e 

procedurës së ART.  

  

PPrriisshhttiinnëë,,  2255//  1100//  22001122                                AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

  

                  EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

                                  KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

Besnik Berisha  Anëtar i Bordit 

Naser Shala  Anëtar i Bordit 

Nijazi Ademaj  Anëtar i Bordit  

 

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

- PTK Sh.A/VALA  

- Njësisë Implementuese të Projektit, ‘Privatizimi i PTK Sh.A’ 

- Departamentit të Telekomunikacionit, 

- Zyrës së Financave, ART 

- Arkivit  

 


