
Faqe 1 nga 3 

  

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  rrrr..PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

  TTeell::  ++338811  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++338811  3388  221122  339999;;    

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrtt--kkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrtt--kkss..oorrgg    

Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  

RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  
 

  

NNrr..  PPrroott..  006688//BB//1122  

  

VVEENNDDIIMM  NNrr..  227755  

  

PPëërr    

RReevvookkiimmiinn  ee  LLiicceennccëëss  ssëë  NNddëërrmmaarrrrjjeess  ‘‘BBrrooaaddbbaanndd  KKoossoovvaa’’  

ppëërr 

OOffrriimmiinn  ee  SShhëërrbbiimmeevvee  ttëë  IInntteerrnneettiitt  ((RReeff..  AARRTT  NNrr..PPrroott..  224444//0077))  

 

Në mbështetje të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7 të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-085 

neni 26 paragrafi 7 pikat a) dhe c) (tutje referuar si – Ligji për Telekomunikacion ose Ligji); Licencës 

për Ofrimin e Shërbimeve të Internetit (Ref. ART Nr. Prot. 244/07; dt. 06/11/2007) neni 15.1; raportit 

mbi inspektimin e ofruesve të shërbimeve të cilët nuk kanë raportuar (Ref. ART Nr. Prot. 002/I/12; 

dt. 30/03/2012); rekomandimit nga mbledhja II e Komisionit për Licencim Autorizim dhe 

Monitorim (KLAM), të datës; 18/06/2012 (Ref. ART Nr. Prot. 046/A/12), dhe në përputhje me 

dispozitat e rregullores së brendshme të Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART), 

Bordi i ART-së, 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 XXXIX të mbajtur më datë; 20/09/2012, pas shqyrtimit të raportit mbi verifikimin 

e ushtrimit të aktivitetit nga ana e operatorëve të licencuar, të përgatitur nga Departamenti i 

Telekomunikacionit dhe KLAM, mori këtë vendim; 

 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

  

I. Revokohet Licenca e ‘Broadband Kosova’ për Ofrimin e Shërbimeve të Internetit (Ref. 

ART Nr. Prot. 244/07; dt. 06/11/2007); 

II. Me revokimin e Licencës, ndërpritet fuqia juridike e këtij akti. 

III. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe do publikohet në ueb faqen www.art-

ks.org. 

  

http://www.art-ks.org/
http://www.art-ks.org/
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AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  

 

Në bazë të  Ligjit Të Telekomunikacion neni 26 paragrafi 7, pika a) përkufizon se licenca duhet të 

revokohet nëse i licencuara dështon që të përmbushë kushtet e licencës.  

Në bazë të nenit 15.1 te Licencës për Ofrimin e Shërbimeve të Internetit, përkufizohet se Licenca 

mund të modifikohet dhe revokohet në përputhje me dispozitat e përcaktuara me nenin 26 të 

Ligjit të Telekomunikacionit.  

Meqenëse i licencuari;  
 

- që nga periudha e licencimit dt. 06/11/2007 nuk ka sjell asnjëherë raportin-et e audituara 
financiare,  

- nuk i është përgjigjur shkresave, kërkesave dhe vërejtjeve të zyrtarëve të ART-së, 
- ndonëse, në bazë të kushteve të licencës për ofrimin e shërbimeve përkatëse 

telekomunikuese, i licencuari është i obliguar të njoftojë për çdo ndryshim të adresës, 
përkundër kësaj ART asnjëherë nuk është informuar nga kjo ndërmarrje për ndryshimin e 
adresës,  

 
gjitha këto të kualifikuara si shkelje esenciale të kushteve të licencës. 

 
ART me qëllim të verifikimit të ushtrimit të veprimtarisë së ndërmarrjes ‘Broadband Kosova’ në 
përputhje me kushtet e Licencës përkatëse dhe Rregulloren mbi Procedurat dhe Parimet e 
Inspektimit të ushtruara nga ART (Ref. ART Nr. Prot. 064/B/11), me datë; 27/03/2012 ka tentuar të 
kryej inspektimin e ndërmarrjes ‘Broadband Kosova’, mirëpo ne adresën e regjistruar ka 
konstatuar mos ushtrimin e veprimtarisë së ndërmarrjes në fjalë.  

 
Me qëllim të marrjes së informatave sa më të plota, më dt. 27/03/2012, u janë dërguar shkresa për 

ATK (Ref. ART Nr. Prot. 973/2/12) dhe ARBK (Ref. ART Nr. Prot. 974/2/12) për verifikimin e statusit 

të ndërmarrjes në fjalë si dhe ushtrimin e aktivitetit komercial, respektivisht a ka qenë në listën e 

bizneseve aktive dhe a ka kryer obligimet tatimore ndaj institucioneve në fjalë. 

ARBK ka njoftuar me dt. 11/04/2012 (Ref. ART Nr. Prot. 1045/2/12) se ndërmarrja ‘Broadband 

Kosova’ është në listën e bizneseve aktive.  

ATK ka njoftuar me dt. 10/06/2012 (Ref. ART Nr.1217/2/12) se ndërmarrja ‘Broadband Kosova’ 

nuk ka raportuar asnjëherë.  

Ndonëse, në bazë të licencës për ofrimin e shërbimeve përkatëse telekomunikuese, i licencuari 

është i obliguar të njoftojë për çdo ndryshim të adresës, përkundër këtij obligimi ART nuk është 

informuar asnjëherë nga kjo ndërmarrje për ndryshimin e adresës dhe si e tillë ka bërë shkelje 

esenciale të licencës. 

Në përputhje me konkluzionet e dala nga mbledhja e XXXVI e Bordit të ART-së e mbajtur më 

datë’ 08/06/2012 (Ref. E-mail i datës 26/07/2012 4:12 PM), lidhur me ofruesit e shërbimeve 

telekomunikuese, të cilët nuk kanë kryer obligimet ndaj ART-së (në këtë rast operatorit Broadband 

Kosova), më datë; 30 korrik 2012, KLAM, respektivisht Departamenti i Telekomunikacionit (DT) 

ka njoftuar ndërmarrjen Broadband Kosova (Ref. Shkresa/e-mail july 30, 2012 1:24 PM) përmes 
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shkresës/e-mail ku është udhëzuar që brenda periudhës kohore prej 30 ditësh nga dita e pranimit 

të njoftimit të jap komentet e saj, respektivisht të përmbush obligimet e pa-përmbushura, në të 

kundërt ART do të iniciojë procedurat për revokimin e licencave. Përfaqësuesi i Broadband 

Kosova ka konfirmuar (Ref. E-mail i datës 07 Gusht 2012, 11:29 AM) se ndërmarrja ka pushuar 

aktivitetin e saj dhe nuk ofron shërbime telekomunikuese. 

Andaj, është vendosur sikurse në dispozitiv të këtij vendimi. 

KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee::  

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

kompetente në afatin prej 30 ditësh. 

 

PPrriisshhttiinnëë,,  1166//1111//22001122                                                  AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

  

                      EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

                  KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt    

 

Besnik Berisha  Anëtar i Bordit 

Nijazi Ademaj  Anëtar i Bordit 

Naser Shala  Anëtar i Bordit 

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

- Departamentit të Telekomunikacionit, ART 

- Arkivit të ART-së 

- Administratës së ART-së 

 

 


