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AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  ooff  EElleeccttrroonniicc  aanndd  PPoossttaall  CCoommmmuunniiccaattiioonnss    

RReegguullaattoorrnnii  AAuuttoorriitteett  zzaa  EElleekkttrroonnsskkee  ii  PPooššttaannsskkee  KKoommuunniikkaacciijjee  
 

  

NNrr..  PPrroott..  001155//BB//1133                
 

VVEENNDDIIMM  NNrr..  335588  
 

 
Në mbështetje të neneve; neni 10 paragrafët (4), (12) dhe (13), neni 79 paragrafi (2) të Ligjit Nr. 

04/L-109 për Komunikime Elektronike, (tutje referuar si  Ligji); në përputhje me Reg. Nr. 17, 

Rregullore për Pagesat për Shfrytëzimin e Radio Frekuencave (Ref. Nr. Prot. 082/B/12) dhe në 

përputhje me dispozitat e Rregullores së Brendshme të Autoritetit Rregullativ të 

Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), (tutje referuar si Autoriteti); Bordi Drejtues 

(tutje referuar si BoD) i Autoritetit në përbërje nga; 

 
1) z. Ekrem Hoxha Kryetar, 

2) z. Besnik Berisha        Anëtar, 

3) z. Lulzim Kurtaj Anëtar, dhe 

4) z. Nijazi Ademaj Anëtar 

 

në mbledhjen XLIX me radhë të mbajtur më datë; 20/05/2013, sipas procedurave të 

përcaktuara, administroi shqyrtimin përmbyllës të dokumentacionit të lëndës të sistemuar 

nga departamentet funksionale; Departamenti për Menaxhimin e Frekuencave (DMF), 

Departamenti për Radio Monitorim dhe Inspektim (DRMI) dhe Departamenti Ligjor (DL) të 

angazhuara rreth zbatimit të vendimit Nr. 268 (Ref. Nr. Prot. 064/B/12) dhe konkluzioneve të 

BoD të nxjerra në mbledhjen e XLVII (Ref. Pika 6 – Nr. Prot. 011/B/13) dhe mbledhjen XLIX 

(Ref. Pika 8 – Nr. Prot. 013/B/13) në referim të përdorimit-eve të pa-autorizuar të resurseve të 

fundme, radio-frekuencave nga ana e operatorit, IPKO Telecommunications LLC (tutje referuar 

si Operatori) dhe; 

 

- jetësimit të mandatit ligjor dhe objektivit strategjik të Autoritetit për evidentimin, 

evitimin dhe ndalimin e çdo shfrytëzimi të pa-autorizuar të resurseve të fundme, 

referuar këtu spektrit të brezeve frekuencore; 3.4 - 3.6 dhe 1.4 -1.5 GHz; 

 

- mbikëqyrjes dhe sjelljes në pajtueshmëri me dispozitat e Ligjit dhe legjislacionit 

sekondar rregullator të aplikueshëm të nxjerr nga Autoriteti dhe kushteve e termeve të 

licencës-ave në posedim nga ana e Operatorit;  

 

- gjetjeve dhe konfirmimeve të administruara gjatë seancës këshilluese të datës; 28 Maj, 

2013 mes zyrtarëve të lartë të Autoritetit dhe përfaqësuesve të Operatorit dhe shkresës 

plotësuese pas administrimit të seancës këshilluese (Ref. Nr. Prot. 429/2/13, dt. 

31/05/2013) 
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Nga shqyrtimi përmbyllës i dosjes së lëndës Autoriteti;  

 

VV  ËË  RR  EE  NN  ssee;;  

 

1) Gjetjet e raportit të matjes së muajit Tetor, 2012 (Ref. Nr. Prot. 071/B/12 - pika 4) me 

plotësimet e kryera pas administrimit të seancës këshilluese dhe takimit pasues në 

nivel përfaqësimi teknik, kanë konfirmuar shfrytëzimin  e kapaciteteve frekuencore 2x 

50 MHz = 100 MHz ne brezin 3.4 – 3.6 MHz  dhe kapacitet frekuencore prej 1 x 100 

MHz në brezin 3.6 - 3.7 MHz, përmes shumë pikave komunikuese të shtrira në gjithë 

territorin e vendit ku përdorimi i këtij brezi në shumicën e rasteve shfrytëzohet për 

shërbimet Pikë-shume - Pikë (PMP) dhe Pikë-Pikë (PTP);    

 

2) Operatori, ka ndërmarr veprime dhe masa të kufizuara në zbatim të dispozitivit të 

vendimit Nr. 268, që ka urdhëruar ndërprerjen e përdorimit të pa-autorizuar dhe mes 

tjerash ka kërkuar kohë shtesë për zbatimin e plotë të urdhërit të Autoritetit duke 

arsyetuarit me të qenurit në pritje të aprovimit apo mos-aprovimit të kërkesës për 

shtyrje të afatit nga ana e Autoritetit; 

 

3) Operatori, përmes shkresave zyrtare ka tentuar të ndërtoj qëndrimin gjegjësisht bazën 

e arsyetimit duke potencuar se përdorimi i resurseve radio frekuencore është kryer 

edhe nga operator të tjerë dhe se për më shumë të njejtat breze nuk kanë qenë 

shprehimisht të rregulluara nga ana e Autoritetit; 

 

AA  TT  ËË  HH  EE  RR  ËË;;  

 
Meqenëse se;  

 

A. Gjetjet dhe konfirmimet e mësipërme nga ushtrimi i mbikëqyrjes me kërkesat e akteve 

ligjore të aplikueshme si të paraqitura në pjesën e bazës ligjore të këtij aktvendimi, 

provojnë se operatori ka ndërmarr veprime të pjesshme dhe të kufizuara në respektim 

të urdhërit të Autoritetit dhe sjelljes në pajtueshmëri me dispozitat e akteve normative 

të aplikueshme, akte këto që specifikojnë termat dhe kushtet për përfshirje në 

aktivitetet dhe ofrimin e shërbimeve telekomunikuese, përfshi dhe në veçanti referuar 

këtu termeve dhe kushteve për shfrytëzimin e resurseve të fundme (brezeve/kanaleve 

frekuencore);  

 
B. Autoriteti përmes vendimit Nr. 268 mes tjerash dhe në referim të procedurës së 

paraparë me nën-paragrafin 1.3) të paragrafit 1) të nenit 99 të Ligjit, e ka përmbushur 

obligimin ligjor duke lejuar afat kohor më të gjatë kohor për evitimin e pa-rregullësive 

brenda afatit kohor të përcaktuar nga Autoriteti, duke i mundësuar operatorit të 

drejtën e paraqitjes së arsyetimit-eve gjegjësisht evitimin e pa-rregullsive të 

evidentuara dhe të dokumentuara nga ana e Autoritetit;  

 
C. Kualifikimit të lëndës si shkelje/kundërvajtje administrative si të sanksionuar dhe 

paraparë me dispozitat e legjislacionin vijues, qoftë primar apo sekondar; 

 

Duke pasur në konsideratë se; 
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a) Ligji për Komunikime Elektronike dhe Politikat e Sektorit të Komunikimeve 

Elektronike – ‘Axhenda Digjitale për Kosovën, 2013 – 2020’ e miratuar sipas vendimit 

të Qeverisë së Kosovës, Nr. 02/119, dt. 13/03/2013 dhe aktet e aplikueshme 

rregullatore (Plani i Përdorimit të Radio Frekuencave) përcaktojnë detyrimin ligjor të 

Autoritetit për menaxhim efikas dhe efektiv të resurseve të komunikimeve elektronike 

dhe stimulojnë zhvillimet në sektor mes tjerash edhe përmes hapjes dhe dhënies në 

shfrytëzim të brezeve të reja dhe si të caktuara nga Autoriteti, të spektrit radio 

frekuencor për zhvillimin e shërbimeve brezëgjëra; 

b) Autoriteti në zbatim të dispozitave të Ligjit te Komunikimeve Elektronike mes tjerash 

gjatë kvartalit të IV të vitit 2012 ka nxjerr aktin rregullator që rregullon dhe përcakton 

nivelin dhe bazën e përllogaritjes së pagesës për shfrytëzimin e radio frekuencave, në 

këtë rast të brezeve 3.4 - 3.6 dhe 3.6 - 3.7 MHz, të provuara në shfrytëzim të pa-

autorizuar nga ana e operatorit;  

c) Zbatimit të frymës dhe dispozitave të ligjit dhe akteve tjera nënligjore në fuqi, dhe 

autorizimeve të Autoritetit në ushtrim të mandatit sipas parimeve dhe në veprim ‘Ex-

Officio’ për ndërmarrjen e masave propocionale me qëllim të sigurimit të 

pajtueshmërisë përfshi shqiptimin e masave të sanksionit ekonomik; 

d) Autoriteti përmes shqiptimit të masës sanksionuese ka marrë në konsideratë gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe ato rënduese të evidentuara dhe përgjegjësinë e operatorit,si 

dhe ka marrë parasysh;  

- nivelin e dëmit të shkaktuar nga shkelja duke e marrë për referencë 

kohëzgjatjen e shkeljes nga periudha e fuqizimit të vendimit Nr. 268, përmes 

përllogaritjes së ekuivalentit të pagesës për shfrytëzim të resurseve radio 

frekuencore për periudhën 11 mujore respektivisht; 1Tetor 2012 deri 31 Gusht1, 

2013 dhe të zbërthyer si më poshtë; 

Vlera e pagesës për brezin 3.4 – 3.6 MHz  
2 x 50 MHz=100 MHz  * 450.00 € = 45,000.00 €  (një vit)  
45,000.00 € /12 *11 muaj  = 41,250.00 € 
 
Vlera e pagesës për brezin 3.6 – 3.7 MHz  
1 x 100 MHz * 450.00 € = 45,000.00 € ( një vit) 
45,000.00€ /12 * 11 muaj =  41,250.00 € 

 
- vështirësitë në kalkulimin e sasisë së të ardhurave të realizuara nga ana e 

operatorit nga shfrytëzimi i pa-autorizuar i resurseve radio frekuencore si të 

përcaktuara me paragrafin 1) të nenit 101 të Ligjit, kanë udhëhequr Autoritetin 

që të ngarkoj operatorin me shqiptimin e masës së sanksionit ekonomik në 

vlerë shtesë financiare prej, 15,000.00 €. 

Për këto arsye dhe me qëllim të;   

                                                      
1  Autoriteti sipas dinamikës pret që procedura e ankandit për dhënien në përdorim të resurseve frekuencore; brezi 3.4 

- 3.6 dhe 3.6 - 3.8 MHz të realizohet gjatë muajit Shtator, 2013 



Faqe 4 nga 5 
Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës 

Tel: + 381 38 212-345; Fax: + 381 38 212 399; 
E-mail: iinnffoo@@aarrtt--kkss..oorrgg; web-site: wwwwww..aarrtt--kkss..oorrgg 

i. Parandalimit dhe eliminimit e pa-rregullsive në shfrytëzimin e resurseve frekuencore 

si resurse të kufizuara; 

ii. Ndjekjes së principeve konkurrencës fer dhe efektive duke mos lejuar aktivitete te pa-

autorizuara që qojnë në përparësi konkurruese; 

iii. Sigurimit të qartësisë së nevojshme rregullatore dhe administrative për operim me 

kushte të barabarta, konkurrencë efektive, nivel të avancuar të transparencës së 

aplikuar nga ana e operatorëve dhe ofruesve të shërbimeve telekomunikuese;  

iv. Orientimin e ndërmarrësve dhe operatorëve aktual dhe atyre prospektiv drejt arritjes 

së zgjidhjeve të qëndrueshme ekonomike dhe teknike të bazuara në ligjet dhe 

legjislacionin sekondar rregullator të aplikueshëm dhe vendimeve ekzekutive të 

Autoritetit;   

Nga si më sipër dhe duke pas në konsideratë njohjen e detyrimeve ligjore të operatorit për 

respektimin e gjitha detyrimeve të përkufizuara me dispozitat e akteve ligjore të specifikuara 

në pjesën e bazës ligjore të këtij aktvendimi, duke u mbështetur në provat, rrethanat e 

provuara dhe arsyetimet e ndërlidhura nga pikat e mësipërme të këtij aktvendimi, Autoriteti 

nxjerr këtë, 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 

I. Operatorit, IPKO Telecommunications LLC, ngarkohet me detyrimin për pagesën  

të shumës prej nëntëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind eurove (97,500.00 €), për shkak 

të përdorimit të pa-autorizuar të ketyre resurseve radio frekuencore.  

 

II. Operatori, IPKO Telecommunications LLC, urdhërohet që në momentin e 

përmbylljes së ankandit të organizuar nga Autoriteti për dhënien në shfrytëzim të 

brezeve frekuencore 3.4 - 3.6 dhe 3.6 - 3.8 MHz në rast të mos-pjesëmarrjes 

respektivisht mos fitimit të së drejtës së autorizimit efektshmërishtë brenda 15 

ditëve nga përmbyllja e ankandit të ndërpresë shfrytëzimin e pa-autorizuar të 

brezit radio frekuencor. 

 

III. Obligohet operatori IPKO Telecommunications LLC, të paguajë shumën prej 

nëntëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind eurove (97,500.00 €), me detyrim efektiv të 

kompletimit të pagesës brenda gjashtëdhjetë ditëve (60) nga data efektive e 

aktvendimit. 

 

IV. Ky vendim publikohet në ueb-faqen www.art-ks.org    

 

V. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

 

BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE  

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

 

- Kreu II, neni 10 paragrafët 12) dhe 23) 

http://www.art-ks.org/
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- Kreu VII, neni 47 paragrafët 1) dhe 4)   

- Kreu XII dhe XVI, Nenet; neni 79;  neni 99 paragrafët 1) dhe 2); neni 101 paragrafi 1);   

- Kreu XVII, nenet; neni 106 paragrafi 1) dhe neni 109 të Ligjit Nr. 04/L-109 për 

Komunikimet Elektronike; 

- Rregullores Nr. 17 për Pagesat për shfrytëzim të radio frekuencave (Ref. Nr. Prot. 

082/B/12) 

- Vendimit Nr. 268 (Ref. Nr. Prot. 064/B/12) 

- Vendimit Nr. 27  (Ref. Nr. Prot. 060/1/10) 

- Neni 20 i Rregullores së Brendshme të Autoritetit (Ref. Nr. Prot. 161/06)  

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

Gjykatën kompetente në afatin prej tridhjetë (30) ditësh. 

 

VVëërrtteettiimm;;  

Më këtë vendim konfirmohet se Bordi i ARKEP ka vendosur në pajtueshmëri me rregulloret 

dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë, dhe në pajtueshmëri me rregullat e procedurës së 

ARKEP-it.  

 

PPrriisshhttiinnëë,,  1144  //  0066  //  22001133                  

  

                    AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

  EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

 
- Operatorit, IPKO Telecommunications LLC 

- Departamentit për Menaxhimin e Frekuencave, ARKEP 

- Departamentit Ligjor, ARKEP 

- Zyres së Financave, ARKEP 

- Arkivit 


