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REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 
  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  
RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

 
 
NNrr..  PPrroott..  005588//BB//1111          
  

VENDIM Nr. 139 
 

për 
‘Miratimin e dokumentit për këshillim publik  

“Draft Rregullorja mbi Procedurat dhe Parimet e Inspektimit të zhvilluara nga ART’ 
 

 
Bazuar në nenin 6 paragrafi 1, të Ligjit mbi Telekomunikacionin Nr. 2002/07, të ndryshuar me 
ligjin Nr. 03/L-085, dhe në referim te nenit 20 dhe 22 të Rregullores së Brendshme të 
Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit, Bordi i Autoritetit Rregullator të 
Telekomunikacionit (ART) i përbërë nga, 
 
Bordi i ART-së 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, sipas procedurave të 
përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, pas shqyrtimit final të komenteve dhe 
sugjerimeve të dhëna nga ana e Departamentit të Telekomunikacionit të ART-së, vendosi për 
miratimin e fillimit të procesit këshillimit publik ‘Draft Rregullore  mbi Procedurat dhe 
Parimet e Inspektimit të zhvilluara nga ana e ART-së’. 
 
Nga diskutimi: 

VËREHET se;  
 

Bazuar në obligimet ligjore të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/07 të Republikës së 
Kosovës, akti rregullator me karakter normativ ’Drafti i Rregullores mbi Procedurat dhe 
Parimet e Inspektimit të zhvilluar nga ana e Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit’, 
është në përputhje me nevojën imediate të zhvillimit të gjithëmbarshëm të 
Telekomunikacionit në Kosove dhe si e tillë përmban detyrat dhe përgjegjësitë e njësive 
relevante, dhe të inspektorit si dhe gjithashtu edhe obligimet e palëve qe janë subjekt i 
inspektimit.   
 
Prandaj, për menaxhimin e  proceseve  të ekzaminimit, kontrollit paraprak ose procesit e 
hetimit, si dhe përcaktimit të pajtueshmerise së  aktiviteteve dhe praktikave të palës së 
inspektuar (kontrolluar) me dispozitat e legjislacionit relevnt, ART ka përpiluar këtë akt 
normativ i cili pas afatit të caktuar për këshillim publik do të jetë subjekt i aprovimit nga ana e 
Bordit të saj.    

 
ATËHERË: 

Me qëllim që;   
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- Jetësimit të obligimeve ligjore dhe objektivave të politikave të telekomunikacionit e me 
qëllim të ngritjes në nivelin më të lartë të liberalizimit dhe zhvillimit të tregut të 
telekomunikacionit, 

 
- realizimit të zgjidhjeve, të cilat janë plotësisht në përputhje me dispozitat ligjore në 

fuqi, direktivat dhe rekomandimet e BE-së, dhe praktikat e mira të shteteve rajonale 
dhe ndërkombëtare. 

 
Bordi i ART-së;  

VENDOSI: 
 
I. Miratimin e fillimit të procesit të këshillimit publik për ‘Draft Rregulloren mbi 

Procedurat dhe Parimet e Inspektimint të zhvilluar nga ART’.  
 
II. Procesi i këshillimit publik fillon me datë; 14/10/2011 dhe perfundon me datën; 

14/11/2011.   
 
III. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga bordi i ART-së. 
 
Vendimi, mbështetet në dispozitat e legjislacionin vijues, qoftë primar apo sekondar;  
 

BAZA LIGJORE; 
 

1) Nenet, 2. 4 paragrafi (4), neni 6 paragrafi (1) dhe (8) neni 14 paragrafët prej (1) deri në 
(4) dhe nenit 15 paragrafët prej (1) deri në (5) të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 
2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-85,  

2) Dispozitat e neneve 6, 26 dhe 27 të Ligjit mbi Shërbimet Postare, datë 15 Prill 2010 dhe 
numër 03/L-173.  

3) Nenet, 20 dhe 22 të Rregullores së Brendshme të ART-së, dt. 21/06/2006, Nr. Prot. 
161/06. 

 

Këshilla Juridike; 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.  
  
Vërtetim; Me këtë vendim konfirmohet se Bordi i ART ka vendosur në pajtueshmëri me ligjet 

dhe rregulloret e aplikueshme në Republikën e Kosovës dhe në pajtueshmëri me rregullat e 

procedurës së ART-së. 
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                      EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

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

- Operatorëve të licencuar  
- Palëve me interes institucional dhe sektorial (shoqatat, etj) 
- Zyrës Ligjore të ART-së dhe Arkivit  


