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  REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 
  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  

RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  
 

 
NNrr..  PPrroott..  005566//BB//1111          

  
VENDIM Nr. 137 

 
Bazuar në nenin 6 paragrafi 1, të Ligjit mbi Telekomunikacionin Nr. 2002/07, të ndryshuar me 
ligjin Nr. 03/L-085, dhe nenin 4.1 të Udhëzimit Administrativ mbi Caktimin e Dënimeve për 
Kundërvajtje nga Telekomunikacioni Nr. 2004/3, 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 XXVII të bordit të mbajtur me datë; 10 Tetor, 2011 shqyrtoi raportin dhe 
lëndët/dosjet individuale të operatoreve/shfrytëzuesve te spektrit frekuencor, të cilët në 
raportim nga departamenti për menaxhimin e frekuencave (DMF) dhe konfirmim e pranuar 
nga sektori i radio-monitorimit pranë DMF-së në rastin e pales subjekt i dispozitivit te nenit I te 
këtij aktvendimi respektivisht shfrytëzuesit të pa-autorizuar të spektrit frekuencor nga 
këndvështrimi i ligjit të telekomunikacionit, kompania ‘Eurokos’, ndërlidhur dhe në referim të 
përmbushjes së detyrimit për licencim individual për/si shfrytëzues i spektrit/kanaleve 
frekuencore si paraparë me dispozitat e neneve të akteve normative të listuara si më poshtë dhe 
duke marrë për bazë faktet dhe rrethanat e mëposhtme; 

 
a) Ligjin e Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të amendamentura me ligjin Nr. 03/L-085 dhe 

atë; Kapitulli 5, neni 22, paragrafi 1, neni 26 paragrafi 1; dhe Kapitulli 6, neni 28, 
paragrafi 2 dhe 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, pikën 5.2; 

d) Udherrefyesin per procedurat e administruara nga DMF, ART nr. Prot.044/B/11, dt. 26 
korrik 2011, pika C) dhe 4 (4.2). 
 

si dhe bazuar në argumentet, faktet dhe rrethanat e mëposhtme: 
 

1) Raportin e matjes verifikuese të kryer nga sektori i radio monitorimit me dt. 18/05/2011, 
që konstaton shfrytëzimin e resurseve frekuencore (Ref. Shkrese Interne); 

2) Mos inicimin e procedurës së aplikimit për licencë-im për shfrytëzim të kanaleve radio-
frekuencore të verifikuara me raportin e matjes (Ref. Pika 1) që përfshin dhe nënkupton 
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edhe detyrimin e përmbushjes së obligimit financiar për kanalet në shfrytëzim si të 
përcaktuar me Rregulloren për Tarifim të Spektrit Frekuencor; 
 

3) Njoftimin dhe urdhrin (vërejtjen) përfundimtare (Ref. ART Nr. Prot. 454/2/11, dt. 
25/07/2011) për respektim të detyrimeve të dala nga procedura e parashkruar me pikën 
2. 
   

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. Personi fizik, z. Ylber Shamolli, në kapacitetin e zyrtarit përgjegjës (drejtorit) të 

kompanisë ‘Eurokos’ i shqiptohet dënimi në lartësi prej dy qind e pesëdhjetë eurove 

(250.00 €), në emër dhe për shkelje esenciale të dispozitave të akteve normative të 

aplikueshme, si të potencuar në pjesën hyrëse të këtij aktvendimit.  

 

II. Personi fizik, z. Ylber Shamolli në emër të tij dhe ne permbushje te detyrimeve të 

subjektit juridik, ‘Eurokos’ në kapacitetin e shfrytëzuesit faktik të pa-autorizuar te 

resurseve frekuencore, obligohet të paguaj shumën nga pika I e këtij vendimi, jo më 

vonë se tridhjetë (30) ditë nga data efektive e këtij vendimi. 

 

III. Subjekti juridik, ‘Eurokos’ obligohet që brenda afatit prej tridhjetë (30) ditëve nga data 

efektive e këtij vendimi të përmbush gjitha detyrimet tjera që dalin nga përmbushja e 

gjitha procedurave dhe detyrimeve financiare që dalin nga procedura e rregulltë e 

aplikimit për licencë individuale për shfrytëzim të resurseve të spektrit frekuencor.  

 

IV. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga bordi i ART-së. 

  

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  

  
Me gjithë njohjen e detyrimit ligjor për respektimin e procedurave të rregullta të licencimit për 
shfrytëzim të spektrit frekuencor, pranimin e njoftimeve dhe vërejtjeve me shkrim të 
komunikuara nga zyrtarët e Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit, detyrim ky 
mandator i dal nga ligji i telekomunikacionit dhe rregulloret përcjellëse të nxjerra nga ART në 
funksion të jetësimit të ligjit të telekomunikacionit, për gjithë operatorët dhe shfrytëzuesit 
individual të resurseve të spektrit frekuencor, është konstatuar dhe rezulton se personi fizik, z. 
Ylber Shamolli, zyrtar përgjegjës i kompanisë ’Eurokos’, me veprimet e tij me vetëdije dhe 
dijeni të plotë ka bere shkelje përkatësisht kundërvajtje të;  
 

- Ligjit të Telekomunikacionit (Ref. nenit 22 paragrafi 1, nenit 26 paragrafi 1 dhe nenit 35 
paragrafi 1) 

- Udhëzimit Administrativ Nr. 2004/3 (UA); pika 5.1.e) dhe  
- Rregullores 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, 
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Për shkak te këtyre shkeljeve, ART konform pikës 5.2 të Udhëzimit Administrativ Nr. 2004/3 
‘Mbi caktimin e kundërvajtjeve nga telekomunikacioni’, fakteve dhe provave te argumentuara, 
autoriteti ligjor i ART-së ka vendosur si në dispozitivin e pikës I të këtij vendimi. 
 
Detyrimi financiar i shqiptuar si në dispozitivin e nenit I të këtij aktvendimi duhet të  
përmbushet/derdhet në llogari të ART-së jo me vone se 30 ditë nga data efektive e këtij 
aktvendimi dhe brenda po të njëjtit afat (periudhë) kohore pala obligohet që të inicioj dhe 
përmbush gjitha detyrimet tjera të dala nga/për shfrytëzimi-uesit e resurseve frekuencore dhe 
të përshkruara me procedurat e rregullta të aplikimit për licencim.  
 
Në rast të mos ekzekutimit të detyrimeve të sanksionuara me dispozitivet I dhe II brenda 
periudhës kohore prej tridhjetë (30) ditëve dhe konstatimit te shfrytëzimit te mëtutjeshëm 
(aktiv) nga ana e palës, atëherë ART në përputhje me dispozitat e nenit 15 paragrafi 4 të ligjit të 
telekomunikacionit, do të procedoj tutje me lëshimin e urdhrit për bllombmin dhe bllokimin e 
pajisjeve që nuk posedojnë licencë valide operimi pas të cilit veprim do nxirret edhe urdhri 
pasues për ndalimin e shfrytëzimit të mëtutjeshëm të pa-autorizuar te spektrit frekuencor. 
 

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.    

  

KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee::    
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.  

 
 

PPrriisshhttiinnëë,,  1122//  1100//  22001111        AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

              

                      EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

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

AAkkttvveennddiimmii    ii  ddëërrggoohheett::  

  
- z. Ylber Shamolli /kompanisë ‘Eurokos’ 
- Departamentit për Menaxhimin e Frekuencave, DMF/ART 
- Administratës së ART-së 
- Arkivit 


